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Sertralin Kullanımına Bağlı Gelişen Galaktore
Sertraline Induced Galactorrhea
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Literatürde seçici serotonin gerialım inhibitörleri ve diğer antidepresanla-
rın kullanımı ile gelişen galaktore bildirimlerinin sayısı kısıtlıdır. Bu olgu su-
numunda, sertralin kullanımı ile galaktore gelişen, uyum bozukluğu tanısına 
sahip bir kadın hasta bildirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Galaktore, sertralin, seçici serotonin gerialım inhibi-
törleri

There is limited literature reporting galactorrhea with antidepressants, 
including selective serotonin reuptake inhibitors. In this case report, a 
patient with adjustment disorder who developed galactorrhea with ser-
traline was presented.

Keywords: Galactorrhea, sertraline, selective serotonin reuptake inhib-
itors

ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ
Hiperprolaktinemi birçok tıbbi hastalığa ve ilaç kullanımına ikincil ortaya çıkabilir. Psikiyatride ise başta antipsikotikler olmak üzere bazı 
psikotrop ilaçların kullanımı esnasında izlenebilen istenmeyen bir etkidir (1).

Antidepresan ilaçların kullanımı ile ortaya çıkan hiperprolaktinemi veya hiperprolaktinemiye sekonder olarak gelişen galaktore ve ame-
nore gibi klinik bulguların ele alındığı kontrollü çalışmalar yapılmamış olmakla birlikte literatürde olgu sunumları bulunmaktadır. Bu olgu 
sunumlarında daha çok paroksetin ve essitalopram kullanımı ile ortaya çıkan hiperprolaktinemi bildirilmiştir (2,3). 

Literatürde sertralin kullanımı ile galaktore gelişimi bildiren 3 olgu sunumu vardır. Bronzo ve Stahl, majör depresif bozukluk tanısı olan 
bir olguda, 100 mg/gün sertralin kullanımından 5 hafta sonra ortaya çıkan galaktore bildirmişlerdir. Bu olguda sertralin kesildikten 3 hafta 
sonra galaktore ortadan kalkmıştır (4). Leseca (5) ise, majör depresif bozukluk tanısı olan 40 yaşındaki bir kadın hastada, 150 mg/gün 
sertralin kullanımından 3 hafta sonra galaktore geliştiğini ve sertralin kesildikten yine 3 hafta sonra galaktorenin sonlandığını bildirmiştir. 
Nebhinani’nin (6) bildirdiği bir başka olguda distimik bozukluk tanısına sahip hastada sertralin 25 mg/gün doz ile başlanıp 50 mg/gün 
dozuna çıkarıldıktan 2 gün sonra (toplam 16 gün sertralin kullanımından sonra) ortaya çıkan galaktore saptanmıştır.

Antipsikotik ilaçların kullanımı ile gelişen galaktore sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte antidepresan ilaçların kullanımı ile nadiren 
görülür. Seçici serotonin gerialım inhibitörü (SSRI) kullanımı ile hiperprolaktinemi gelişmesi, hipotalamustaki postsinaptik serotonerjik 
reseptörlerin doğrudan uyarılması ve prolaktin inhibitör faktör olan dopaminin serotenerjik inhibisyonu ile açıklanmıştır (4). Prolaktin art-
madan olan galaktorenin tuberoinfindibular dopaminerjik nöronlarda dolaylı inhibisyonun aracılığı ile olabileceği bildirilmiştir (7). SSRI’lar 
diğer antidepresanlara kıyasla laktasyon oluşturmaları konusunda 8 kat daha riskli bulunmuşlardır (8). SSRI kullanımı ile galaktore gelişen 
olguların bazılarında prolaktin düzeyi normal iken, bazılarında da yüksek saptanmıştır. Hiperprolaktinemi cinsel işlev bozukluğu, kemik 
dansitesinde azalma, infertilite, depresyon ve anksiyeteye yol açtığı bildirilmiştir (9). Bu olumsuz sonuçlar da sadece antipsikotik kullanan 
olgularda değil, antidepresan tedavi alanlarda da galaktore ve amenorenin titizlikle sorgulanmasını gerektirmektedir. 

Bu yazıda uyum bozukluğu (karışık anksiyete-depresif duygudurumla giden) tanısı alan ve sertralin kullanımı ile tedavinin 13. gününde 
galaktore gelişen bir olgu sunulacak ve sertralinin dopaminerjik ssitem üzerine etkileri ile ilgili tartışma yapılacaktır.

OLGU
Otuz dört yaşında üniversite mezunu, mühendis, 8 yıllık evli, bir çocuk sahibi kadın hasta, psikiyatri polikliniğine 1,5 aydır devam eden iç 
sıkıntısı, ağlama, mutsuzluk gibi yakınmalarla başvurdu. Hastanın 1,5 ay önce eşi ile yaşadığı aile içi stres yaratıcı bir olaydan sonra yakın-
malarının başladığı öğrenildi. Hastanın başvurusundaki psikiyatrik muayenede yaşında gösteren, dış görünümü sosyokültürel özelliklere 
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uygun, özbakımı hafif azalmış kadın hastanın duygulanım ve duygudurumu 
anksiyeteli ve depresifti. Düşünce içeriğinde eşi ile yaşanan sorunlar vardı. 
Algı ve bellek bozukluğu saptanmadı. Zekâsı klinik olarak normal izlenimi 
vermekteydi. İçgörüsü vardı. Psikofizyolojik özelliklerden iştahı ve libidosu 
azalmıştı, uyku bozukluğu tarif etmiyordu. Hastanın öz ve soygeçmişinde 
psikopatoloji yoktu. Sigara, psikoaktif madde kullanımı yoktu. Alkol kullanımı 
sosyal içicilik düzeyindeydi.

Biyokimya, hemogram, tiroid fonksiyon testleri, B12 vitamini ve folik asit dü-
zeyleri normaldi. Kranial MR incelemelerinde patoloji saptanmadı. Hamilton 
Depresyon Ölçeği (17 madde) (HDÖ) puanı 18, Hamilton Anksiyete Ölçeği 
(HAÖ) puanı 12, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) puanı ise 24 olarak saptandı.

Hasta uyum bozukluğu (karışık anksiyete-depresif duygudurumla giden) 
olarak değerlendirildi. Tedavide eş ile ilişki problemlerinin ön planda olması 
nedeniyle çift terapisine yönlendirildi. Farmakolojik tedavi olarak sertra-
lin başlandı. Sertralin dozu 25 mg/gün 6 gün kullanıldıktan sonra 50 mg/
güne çıkarıldı. Hastanın sertralin başlandıktan sonraki 13. günde “her iki 
memeden sütlü akıntı gelmesi” yakınması oldu. Tablo galaktore olarak de-
ğerlendirildi. Amenore yoktu. Hastada oral kontraseptif kullanımı yoktu. 
Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden istenen konsültasyonda gebelik 
testi negatif, prolaktin düzeyi normal sınırlar içindeydi (16,4 ng/mL). Ya-
pılan jinekolojik muayene ve hormon profilinde de patoloji saptanmadı. 
İstenen genel cerrahi konsültasyonunda da herhangi bir meme patoloji-
si saptanmadı. Bir hipofiz adenomu olabilme olasılığı düşünülerek nöro-
loji tarafından konsülte edildi. Hastanın kranial MR görüntülemesinde ve 
nöroloji konsültasyonunda da anormallik saptanmaması üzerine galaktore-
nin sertralin kullanımı ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Gerek kadın doğum, 
gerekse nöroloji konsültasyonu sonucunda hiperprolaktinemi ve hipofizde 
adenom saptanmadığı için dopamin agonisti bir ajan başlanması öncelikle 
düşünülmedi. Sertralin tedavisi kesildi ve hasta yakın takibe alındı. Sertralin 
kullanımı kesildikten 1 hafta sonra galaktore oldukça azaldı ve 16 gün sonra 
tamamen geçti. Hastanın depresif belirtileri devam ettiği için sertralin ke-
sildikten 10 gün sonra fluoksetin 20 mg/gün dozunda başlandı. Fluoksetin 
kullanımından iki ay sonra yapılan muayenesinde galaktore gözlemlenmedi. 
Psikoterapi süreci de halen devam eden hastanın depresif yakınmalarında 
ve ilişki sorunlarında belirgin düzelme olduğu, HDÖ puanının 11, HAÖ 
puanının 6, BDÖ puanının ise 9 olduğu saptandı.

TARTIŞMA
Seçici serotonin gerialım inhibitörü grubunda yer alan antidepresanların her 
birisi farklı nörokimyasal özelliklere sahiptirler ve farklı SSRI’ların noradrena-
lin, dopamin ve muskarnik reseptörlere ve taşıyıcılarına bağlanmalarındaki 
farklılıklar çeşitli araştırmacılarca bildirilmiştir (10). Sertralin, ratlerde dopa-
min gerialımını inhibe ederken, paroksetin noradrenalin geri alımını azaltmış-
tır (11). Kitaichi ve ark. (12) ise ratlerde antidepresan uygulamasından sonra 
farklı beyin bölgelerinde monoaminler ve metabolitlerindeki değişimlerini in-
celedikleri çalışmalarında sertralin uygulanan ratlerde nükleus accumbens ve 
striatumda dopamin düzeyinin arttığını izlemişlerdir. Fluvoksamin ve parok-
setin uygulanan ratlerde ise benzer dopamin artışı izlenmemiştir. Bir başka 
çalışmada ise sertralinin yanı sıra venlafaksin ve duloksetin uygulanan ratlerde 
de benzer dopamin artışı bildirilmiştir (13). In vitro deneylerde sertralin ile 
izlenen dopamin gerialım inhibisyonunun, in vivo deneylerde ratlere sertralin 
uygulanması sonrasında izlenen nükleus accumbens ve striatumdaki dopa-
min artışı ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Ancak antidepresan etkinlik ile bu 
farmakolojik özelliklerin bağlantısı henüz tam bilinmemektedir. 

Günümüzde depresyonun biyolojik temelinde serotonin ve noradrenalin 
ön plana çıksa da yeni çalışmalar dopaminin gerek depresyonun ortaya 
çıkışındaki biyolojik mekanizmalarda gerekse antidepresan tedavilerin et-
kinliğinde önemli olduğunu düşündürmektedir (14). Örneğin dopamin 
agonistleri olan bromokriptin ve pergolidin tedaviye dirençli depresyon 
hastalarında, antidepresan tedavi ile birlikte uygulandığında başarılı sonuç-
lar alındığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır (15,16). Sertralin ile artan 

dopamin düzeyi, mezolimbik ödül şebekesini etkilerse, sertralin diğer 
SSRI’lar karşısında daha üstün bir antidepresan etkinlik gösterecektir. Bu 
görüşü doğrular biçimde Cipriani ve ark. (17) antidepresanların etkinlikle-
rini karşılaştırdıkları bir metaanalizde sertralinin diğer SSRI’lara kıyasla daha 
yüksek antidepresan etkinliğe sahip olduğunu bildirmişlerdir. Bu üstünlüğün 
nedeni sertralinde izlenen ve bizim olgumuzda galaktore oluşumundan so-
rumlu tuttuğumuz dopaminerjik etki olabilir.

Sonuç olarak, sertralin dopaminerjik sistem üzerine de etki gösteren bir 
SSRI’dır. Bu nörokimyasal özelliği, sertralinin galaktoreye yol açmasından 
sorumlu olabileceği gibi diğer SSRI’lara kıyasla daha üstün bir antidepresan 
etkinlik göstermesine de imkân tanıyabilir. 
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