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Mektup

Sayın Yayın Yönetmeni,

Bupropion, yeni nesil antidepresanlardan biridir. Nöronlarda 
ağırlıklı olarak dopamin gerialımını engeller. Daha düşük 
(yaklaşık olarak dopaminin dörtte biri kadar) oranda ise no-
radrenalin gerialımını engellemektedir (Stahl ve ark. 2004). 
Bupropion, SSGI (seçici serotonin geri alım inhibitörü) 
grubu antidepresanların aksine cinsel işlevi çok daha az et-
kilemekte ve çok daha iyi tolere edilmektedir (Gardner ve 
Johnston 1985, Moreira 2011, Dhillon ve ark. 2008). Hatta 
SSGI kullanımı sonrasında ortaya çıkan cinsel işlev bozuk-
luklarının, özellikle de gecikmiş ejakülasyon ve anorgazminin 
giderilmesinde yardımcı olarak kullanılabileceğine ilişkin ça-
lışmalar mevcuttur (Ashton ve Rosen 1998, Clayton ve ark. 
2004). İlaç yan etkisi ile oluşmuş olmasa bile yaşam boyu geç 
boşalma sorunu yaşayan kişilerde ejakülasyon süresini kısalttı-
ğı ve daha sağlıklı bir cinsel hayat sağladığı yönünde bulgular 
da vardır (Abdel-Hamid ve Saleh 2011). Bu yazıda, 150 mg/
gün bupropion tedavisi altındaki bir hastada ortaya çıkan pre-
matür ejakülasyondan bahsedilerek bupropionun bu yan et-
kisi hakkında klinisyenlerin dikkatini çekmek amaçlanmıştır. 

Kırk altı yaşında, evli, erkek hastaya 7 ay önce depresyon 
tanısı konarak bupropion 150 mg/gün başlanmıştır. Hasta 
şehir dışında yaşıyor olmasından dolayı takip muayenelerine 
gelmemiştir. Yedi ay sonraki müracaatında bu süre boyunca 
tedavisini sürdürdüğü öğrenilmiştir. Hastadan alınan bilgiye 
göre, tedavi öncesinde boşalma süresi yaklaşık olarak 5 dakika 
iken bupropion etkisinde bu süre 1 dakikanın altına inmiştir. 
Hasta, çoğu zaman vajinal penetrasyon gerçekleşir gerçekleş-
mez boşalmaktan yakınmıştır. Tedavi öncesinde hafif derece-
de cinsel isteksizlik dışında cinsel sorun tanımlanmamıştır. 

Cinsel isteksizliğin bupropion tedavisi sonrasında ortadan 
kalktığı öğrenilmiştir. Depresyonun iyileşmiş olması nedeniy-
le bupropion tedavisine son verilmiştir. Tedavi kesildikten 2 
hafta sonra hasta telefonla aranarak boşalma süresi hakkın-
da bilgi alınmıştır. Prematür ejakülasyon sorununun ortadan 
kalktığı, boşalma süresinin tedavi öncesi döneme geri döndü-
ğü öğrenilmiştir.  

Kravos (2010), 300 mg/gün bupropion tedavisi alan 2 dep-
resyon hastasında 3-4 dakikalık normal ejakülasyon süreleri-
nin 1 dakikanın altına indiğini ve bu durumun bupropion te-
davisinin sonlandırılması ile düzeldiğini bildirmiştir. Sunulan 
olgu da bu olgularla benzerlik taşımaktadır. 

Hastaların cinsel yakınmalarını ve yan etkileri ifade etmekten 
kaçındığı bilinen bir gerçektir. Klinisyen tarafından bupropi-
onun cinsel yan etki yapmadığı kabul edilir ve bu açıdan sor-
gulama yapılmaz ise gelişen yan etki gözden kaçırılabilecektir. 
Bupropion tedavisi alan erkek hastalarda cinsel işlevler ele alı-
nırken ejakülasyon süresinin eskiye göre azalmış olabileceği 
dikkat edilmesi gereken bir konudur. 
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