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G‹R‹fi

Serum prolaktin düzeyi art›fl› ve
galaktore, antipsikotik kullan›m›
s›ras›nda ortaya ç›kabilen yan et-

kilerdendir. Prolaktin üzerine inhibitör
etkisi oldu¤u bilinen dopaminin tubulo-
infundibuler yolakta blokaj› sonucunda
prolaktin sal›n›m›nda art›fl meydana
gelmektedir. Serotonerjik sistem orta-
beyin ve önbeyin alanlar›nda dopami-
nerjik sistemi inhibe etmekte, bu inhi-
bisyon prolaktin art›fl›na neden olabil-
mektedir. Bir serotonin agonisti olan m-
klorofenilpiperazinin (m-CPP) deneysel
olarak kullan›m› sonucunda prolaktin
salg›s›n›n artmas› bu etkileflim ile aç›k-
lanmaktad›r (1). Prolaktin düzeylerinde-
ki art›fl›n 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C ve 5-
HT3 taraf›ndan modüle edildi¤ine iliflkin
bulgular mevcuttur (2). Monoamin oksi-
daz inhibitörlerinin, baz› trisiklik anti-
depresanlar›n ve seçici serotonin geria-
l›m inhibitörlerinin prolaktin düzeylerin-
de ›l›ml› bir yükselifle neden olduklar›na

iflaret edilmifltir (3,4). Literatürde sertra-
lin, fluvoksamin ve fluoksetin kullan›m›
sonras›nda geliflmifl hiperprolaktinemi
ve galaktore olgular› bildirilmifltir (5-8).
Ayr›ca s›çanlarda yap›lan bir araflt›rma-
da fluoksetinin prolaktin art›fl›na neden
olabildi¤i gösterilmifltir (2).

Damar içi yolla sitalopram ve essita-
lopram verilen 15 dene¤in serum pro-
laktin düzeylerinde akut dönemde an-
laml› bir de¤ifliklik oluflmad›¤› bildiril-
mifltir (9). Essitalopram’›n serum prolak-
tin düzeyinde uzun dönem etkisinin na-
s›l oldu¤una iliflkin bir araflt›rmaya ise
rastlan›lmam›flt›r. 

Bu yaz›da, panik bozukluk nedeniy-
le essitalopram tedavisi almakta iken
serum prolaktin art›fl› ve galaktore sap-
tanan bir olgu sunulmufltur. 

OLGU 

24 yafl›nda, evli kad›n, kar›n a¤r›s› ve
kar›nda fliflkinlik yak›nmas› ile genel
cerrahi poliklini¤ine baflvurmufl, burada
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ABSTRACT:
Galactorrhea during escitalopram treatment: A case
report

Hyperprolactinemia can be seen as an adverse effect during SSRI
treatments. We were able to find only a very few reports which were
involved with the effect on the prolactin level of a novel SSRI
Escitalopram. Here we present a case that had high prolactin levels
and galactorrhea during escitalopram treatment.
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yap›lan fizik muayene ve laboratuar tetkikleri normal
olarak de¤erlendirilmifltir. Muayene s›ras›nda bunalt›,
s›k›nt›, huzursuzluk, tedirginlik, uykuya dalmakta güç-
lük yak›nmalar›n›n olmas› nedeniyle psikiyatri konsül-
tasyonu istenmifltir. Psikiyatrik görüflmesinde bu ya-
k›nmalar›n›n yan› s›ra periyodik olarak ortaya ç›kan
fliddetli çarp›nt›, yo¤un korku, bafl dönmesi, sars›lma
hissi, terleme, çarp›nt›, huzursuzluk, kollar›nda, el par-
maklar›nda ve bafl›n›n ön taraf›nda uyuflukluk ve ka-
r›ncalanma, bo¤ulma hissi, gö¤üste daralma hissi, akl›-
n› kaybetme, kontrolünü yitirme, ölüm korkusu tarz›n-
da yak›nmalar›n›n oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu dönemlerin
günde iki üç kez ortaya ç›kt›¤› ve yaklafl›k 15-20 daki-
ka sürdü¤ü ö¤renilmifltir. Fizik ve kardiyolojik muaye-
nesinde patolojik bulgu saptanmam›flt›r. Tam kan, ru-
tin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, ekokardiyogra-
fi ve elektrokardiyografi (EKG) tetkikleri normal s›n›rlar-
dad›r. Nörolojik muayene ve elektroensefalografisi
(EEG) normal olarak de¤erlendirilmifltir.

Psikometrik de¤erlendirmede hastaya ataklar›n
fliddetini ölçen Panik Agarofobi Ölçe¤i uygulanm›fl, 32
puan alm›flt›r. 

Ruhsal muayenesinde, görüflme boyunca öne e¤il-
mifl bir postürle oturup göz temas› kurmaktan kaç›na-
rak konufltu¤u fark edilmekteydi. Avuç içlerinin terli ol-
du¤u dikkati çekiyordu. Giyinifl ve tuvaletine özeni; iyi,
mizac›; s›k›nt›l›, sosyabilitesi; mesafeli, çekingen ve te-
dirgindi. Mimik ve jestlerinin s›k›nt›l› oldu¤u dikkati
çekmekteydi. Uykusu azalm›flt›. Tekrarlayan konsti-
pasyon, diyare ve kar›n a¤r›s› tan›ml›yordu. Duygulan›-
m› anksiyete tarz›nda bozulmufltu. Düflünce içeri¤inde;
panik ataklarla ilgili beklenti kayg›s›, denetimini yitir-
me, akl›n› kaybetme ve ölüm korkusu ön plandayd›.
Motor aktivitede zaman zaman hafif derecede ajitas-
yon gözlenmekteydi.

Yap›lan yap›land›r›lm›fl görüflmeler (10) sonunda
hastaya eksen I’de panik bozukluk tan›s› konmufl, ek-
sen II’de ise bozukluk tespit edilmemifltir.

TEDAV‹ VE SEY‹R 

Essitalopram 10 mg/gün dozunda tedaviye bafllan-
m›flt›r. Tedavinin 22. gününde hasta gö¤sünden süt
geldi¤ini, dolgunluk ve a¤r› hissetti¤ini ifade etmifltir.
Baflka bir ilaç kullan›p kullanmad›¤›, geçmiflte ayn› du-
rumla karfl›lafl›p karfl›laflmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Tedavi

öncesi dönemde galaktore öyküsünün olmad›¤›, hâlen
essitalopram d›fl›nda baflka bir ilaç kullanmad›¤› anla-
fl›lm›flt›r. Menstruasyon siklusunun 8. gününde serum
prolaktin düzeyi 49,2 ng/ml olarak belirlenmifltir.
Essitalopram tedavisi sonland›r›lm›fl ve 3 gün cinsel ilifl-
kiye girmemesi ve meme ucu uyar›m›na maruz kalma-
mas› istenmifltir. Üç gün sonra sabah ölçülen serum
prolaktin düzeyi 39,2 ng/ml ç›km›flt›r. Daha sonra has-
tadan galaktografi istenmifltir. Galaktografide ana ve
ara duktuslarda papillamatozisi düflündürmemekle
birlikte k›smen geniflleme izlenmifltir. Bilgisayarl› sella
tomografisinde hipofizde yer kaplayan kitle izlenme-
mifltir. Essitalopram tedavisi kesildikten iki hafta sonra
galaktore tablosu sonlanm›fl, üç hafta sonra serum
prolaktin düzeyi 9 ng/ml’ye gerilemifltir. 

TARTIfiMA

Prolaktin sekresyonunu etkileyen çeflitli durumlar
tan›mlanm›flt›r. Bunlardan ilki; sekresyonun diurnal ya-
p›da olmas› ve gün içinde farkl› saatlerde yap›lan öl-
çümlerle farkl› de¤erler elde edilebilmesidir (8). Psiko-
lojik stres ve egzersizin serum prolaktin düzeylerinde
art›fla neden olabildi¤i bildirilmifltir (11). Menstruasyon
siklusu boyunca serum prolaktin düzeylerinde dalga-
lanmalar olmaktad›r. Otuz befl ng/ml’nin üzerindeki
de¤erler yüksek olarak kabul edilmektedir (11). Bir ça-
l›flmada cinsiyet farkl›l›¤›n›n prolaktin düzeyleri üzerin-
de önemli bir belirleyici oldu¤u vurgulanm›fl, kad›nlar›n
antidepresan ilaçlarla meydana gelen prolaktin art›fl›na
daha duyarl› oldu¤u saptanm›flt›r (12).

Antidepresan alan sa¤l›kl› bireylerle depresif birey-
lerin serum prolaktin düzeyleri aras›nda farkl›l›k oldu-
¤u bildirilmifltir (13). Beyin biyokimyas›nda depresyona
neden olan de¤ifliklikler prolaktin düzeyini de etkiliyor
olabilir. Anksiyete bozuklu¤u olan bireylerle sa¤l›kl› bi-
reyler aras›nda bu aç›dan nas›l bir iliflki oldu¤u bilinme-
mektedir. 

Sunulan olguda prolaktin düzeyinin yükselmesine
neden olabilecek psikolojik stres ve egzersiz tan›mlan-
mam›flt›r. Ayr›ca gebelik veya oral kontraseptif kullan›-
m› da söz konusu de¤ildir. 

Hiperprolaktinemi ve galaktorenin essitalopram te-
davisine bafllanmas› sonras›nda ortaya ç›kmas› ve te-
davinin sonland›r›lmas›yla k›sa süre içinde kaybolmufl
olmas›, bu de¤iflikliklerin essitalopram tedavisi ile olufl-
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tu¤unu düflündürmüfltür.
Antidepresan kullan›m› sonras›nda serum prolaktin

düzeylerinde meydana gelen yükselmenin 5-HT2A re-
septörleri arac›l›¤›yla olufltu¤unu belirten çal›flmalar
vard›r (14-16). Sunulan olguda meydana gelen hiper-

prolaktinemi ve galaktorenin bu sav› destekler nitelik-
te oldu¤u de¤erlendirilmifltir.

Konuyla ilgili bilgi birikimine ihtiyaç oldu¤u ortadad›r.
Bu olgu sunumuyla aktar›lan bilginin daha genifl seriler-
de yap›lacak çal›flmalarla destelenmesi gerekmektedir.

M. Gülsün, A. Evrensel, S. Verim
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