
DE UTMANAR VIAGRA 
MED STÖD AV NATUREN

När professor Jarl Wikberg började studera en naturmedicin mot sexuell dysfunktionalitet 
i sitt labratorium gjorde han häpnadsväckande upptäckter. Nu är förväntningarna höga 

på Uppsalaföretaget Dicot och deras läkemedelskandidat Libiguin® DIC2024.

Från den minsta byggnaden i Uppsala 
Science Park leder läkemedelsföretaget 
Dicot utvecklingen av det som kan bli en 
revolutionerande medicin för hundratusentals 
män och deras partners. Preparatet Libiguin 
har visat tecken på att fungera både mot 
erektionsproblem och problem med för tidig 
utlösning. Vd:n Göran Beijer berättar att intresset 
är stort, både från investerare och framtida 
eventuella användare.

– Det är många framför allt lite äldre män 
som hör av sig och anmäler sitt intresse för att 
delta i testerna under den kliniska prövningen 
eller undrar när Libiguin kommer ut på 
marknaden, säger han. 

Dicots grundare Jarl Wikberg är professor 
i farmaceutisk farmakologi och har länge 
intresserat sig för mediciner kring sexuella 
funktioner. 

– Det här är ett oerhört stort problem för 
många män och deras relationer. Det är så 
stigmatiserat att vissa inte ens vågar prata med  
sin partner om det. Att förlora erektionen är som 
att förlora ett ben för många, förklarar han.

Därför väcktes hans intresse när han för 
15 år sedan under en konferens i Sydafrika 
fick höra talas om att män på Madagaskar 
i drack en dekokt på rötter från en lokal växt 
för att få bättre sexualliv. Åren som följde 
besökte han landet för att intervjua dem som 
provat dekokten. Han testade också preparatet 
på laboratorieråttor och upptäckte att det 
som han först avvisat som skrönor faktiskt 
hade vetenskapligt stöd. Han kartlade den 
kemiska föreningen och sökte patent. Uppsala 

universitets bolag UU Holding beviljade anslag 
för att finansiera patentet.

– Vi förstod att den här forskningen hade en 
seriös chans. Förutom studierna på råttor fanns 
ju stöd från Jarls intervjuer om att preparatet 
faktiskt fungerar, säger UU Holdings dåvarande 
vd Lars Jonsson, idag styrelseordförande för 
Dicot.

Jarl Wikberg poängterar att Libiguin inte bara 
är en i raden av Viagrakopior som redan finns 
på marknaden. 

– Dels sitter effekten i veckovis. Det ger mer 
möjlighet till spontanitet än de nuvarande 
läkemedlen. Dels finns det inga tecken på 
biverkningar som kan drabba användare med 
hjärt- och kärlsjukdomar.

Dicot har säkrat hållbara sätt att 
massproducera Libiguin. Närmast väntar 
toxikologiska prövningar och därefter studier på 
människor.   
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