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ÖZET

Antidepresanların cinsel işlev bozukluklarına neden olabildiği 
bilinmektedir. Antidepresanlara bağlı cinsel yan etkiler tedaviye uyumu 
olumsuz yönde etkiler. Modafinil, narkolepsi ve diğer bazı uyku 
bozukluklarının tedavisinde kullanılan stimülan özellikleri olan bir 
ilaçtır. Bunun yanı sıra tedaviye dirençli depresyonda, kronik yorgunluk 
sendromunda, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ve kokain 
bağımlılık sendromunda kullanılmaktadır. Bu yazıda antidepresan 
tedavi ile depresif yakınmaları düzelen ancak cinsel işlev bozukluğu ve 
gündüz uykululuk hali şikayetleriyle psikiyatri polikliniğine başvuran 
iki kadın hasta sunulacaktır. Her iki hastada da cinsel isteksizlik, 
uyarılma azlığı ve orgazm güçlüğü mevcuttur. Hastalardan alınan cinsel 
öyküden antidepresan kullanmaya başlamadan önceki dönemde cinsel 
işlev sorunları olmadığı öğrenilmiştir. Hastaların her ikisi de mevcut 
antidepresan tedaviyi değiştirmek istemediğini ifade etmiştir. Hastalara 
gündüz uykululuk hali yakınması için modafinil 100 mg/gün reçete 
edilmiştir. Otuz dokuz yaşında olan hastanın modafinil 100 mg/gün 
tedavisi başlandıktan bir ay sonra cinsel isteksizlik, uyarılma azalması 
ve orgazm güçlüğü şikayetlerinde belirgin azalma olmuştur. Kırk üç 
yaşında olan diğer olgumuzda ise modafinil başlandıktan sonra cinsel 
işlevlerinde hafif bir düzelme gözlemlenmiştir. Bu olgumuzda modafinil 
dozu 200 mg/gün’e artırıldıktan sonra cinsel işlev bozukluklarında 
belirgin bir iyileşme olmuştur. Her iki olguda da tedaviye modafinil 
eklenmesi sonucunda cinsel işlev bozukluklarında görülen iyileşme ve 
olası mekanizmalar tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Antidepresan, kadın, cinsel işlev bozukluğu, 
modafinil

SUMMARY
Could Modafinil Be an Option in the Treatment of Sexual 

Dysfunctions Due to Antidepressant Use in Women?  
Two Case Reports

Antidepressants are known to cause sexual dysfunctions. Sexual side 
effects due to antidepressants negatively affect compliance with treatment. 
Modafinil is a stimulant drug used for narcolepsy and some other sleep 
disorders. It is also used in treatment of resistant depression, chronic 
fatigue syndrome, attention deficit hyperactivity disorder, and cocaine 
addiction syndrome. In this article, two female patients whose depressive 
complaints improved with antidepressant treatment, but who applied to 
the psychiatry outpatient clinic with complaints of sexual dysfunction 
and daytime sleepiness, will be presented. Both patients had loss of sexual 
desire, arousal and orgasm difficulties. The sexual histories obtained from 
the patients suggested that there was no sexual dysfunction in the period 
before they started using antidepressants. Both patients stated that they 
did not want to change the current antidepressant treatment. Modafinil 
100 mg/day was prescribed to the patients for daytime sleepiness. One 
month after the initiation of modafinil 100 mg/day in the 39-year-
old patient, there was a marked decrease in the complaints of loss of 
sexual desire, decreased sexual arousal and orgasm difficulties. In the 
other patient, 43 years old, a slight improvement in sexual functions 
was observed after the initiation of modafinil. In this case, after the 
modafinil dose was increased to 200 mg/day, there was a significant 
improvement in sexual dysfunctions. In both cases, the improvement in 
sexual dysfunctions and possible mechanisms as a result of the addition 
of modafinil to the treatment will be discussed.

Keywords: Antidepressant, woman, sexual dysfunction, modafinil
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Beck Depresyon Ölçeği’nden (BDÖ) 6 puan, Hamilton 
Depresyonu Değerlendirme Ölçeği’nden (HAM-D) 3 puan 
elde edildi. Hastamıza uygulanan HAM-D klinisyenlerin 
depresif hastalarda belirtilerin şiddetini saptamak amacıyla 
yaygın olarak kullandığı, 1967 yılında tekrar gözden geçiri-
lerek son şekli verilen 17 sorudan oluşan bir ölçektir. Her bir 
soruda 0-4 arası puanlama yapılmaktadır. 0-13 puan depres-
yon yok, 14-27 puan hafif depresyon, 28-41 puan orta dep-
resyon, 42-53 puan şiddetli depresyon olarak değerlendiril-
mektedir (Hamilton 1960, Hamilton 1967, Akdemir ve ark. 
1996). BDÖ ise depresyon belirtilerini bedensel, duygusal ve 
bilişsel olarak üç alanda değerlendirmeyi sağlayan bir öz bildi-
rim ölçeğidir. Ölçeğin amacı depresyon tanısı koymak değil, 
depresyon belirtilerinin derecesini nesnel olarak belirlemek-
tir. 21 belirti kategorisinin her birinde dört seçenek vardır. 
Her madde 0 ile 3 arasında puanlanmaktadır. Alınan toplam 
puan 0- 63 arasında değişmektedir. Ülkemizde geçerlilik ve 
güvenilirliği yapılmış olup Türkçe formunun kesim nokta-
sı 17 olarak belirlenmiştir (Beck ve ark. 1961, Hisli 1989). 
Uygulanan BDÖ ve HAM-D sonucunda elde edilen puanlar 
olgumuzdaki depresyon belirti şiddetinin klinik olarak an-
lamlı düzeyin altında olduğuna işaret etmektedir. Cinsel işlev 
bozukluğunun şiddetini ölçmek için yapılan Arizona Cinsel 
Yaşantılar Ölçeği’nden (ACYÖ) bu olgu toplam 25 puan 
aldı. ACYÖ; depresyon hastalarında cinsel işlevlerde ortaya 
çıkan değişiklikleri ve bozuklukları saptamak ve takip etmek 
amacıyla tasarlanan bir ölçektir (McGahuey CA ve ark. 2000, 
Soykan 2004). ACYÖ bir öz değerlendirme ölçeği olup, beş 
maddeden oluşmaktadır. ACYÖ hızlı ve kolay uygulanabilir, 
ölçeği yorumlamak için özel bir eğitime ihtiyaç duyulmamak-
tadır. Kadın formunda 1. madde cinsel isteği, 2. madde psi-
kolojik uyarılmayı, 3. madde fizyolojik uyarılmayı, 4. madde 
orgazma ulaşmayı ve 5. madde orgazmla yaşanan doyumu 
sorgulamaktadır. Her sorunun 1’den 6’ya kadar değişen pu-
anlamasıyla toplamda 5 ile 30 arasında bir sonuç elde edilir. 
ACYÖ’den toplamda 19 ve üzerinde bir puan elde edilme-
si ya da 5 ve üzerinde puanlanmış herhangi bir maddenin 
bulunması kişide cinsel işlev bozukluğunun varlığına işaret 
eder. Ayrıca 3 ya da daha fazla maddenin 4 olarak puanlaması 
da bireyde cinsel bir sorun olabileceğini düşündürmektedir 
(Soykan 2004). Olgumuzun ilk muayenesinde doldurduğu 
ACYÖ’nün incelenmesi sonucunda her maddeye 5’er puan 
verdiği (çok zor/çok isteksiz), cinselliğin istek, uyarılma ve 
orgazm olmak üzere üç aşamasında da sorun yaşadığı anlaşıl-
maktadır. Laboratuvar tetkiklerinde tam kan sayımı, vitamin 
B12 ve folat düzeyleri, ferritin, elektrolit, karaciğer ve böbrek 
fonksiyon testleri ve tiroid hormonları normal sınırlarda idi. 
Yapılan klinik değerlendirme sonucunda bu belirti ve bulgu-
larla hastaya DSM 5’e göre antidepresanın yol açtığı cinsel 
işlev bozukluğu (cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu ve orgazm 
bozukluğu aynı anda bulunmaktadır) tanısı konuldu. Halen 
kullanmakta olduğu sertralin 100 mg/gün tedavisinin dozu-
nun azaltılmasını veya ilaç değişikliği yapılmasını istemediğini 

GİRİŞ

Antidepresanların cinsel işlev bozukluklarına neden olabildi-
ği bilinmektedir (Baldwin ve Foong 2013, Segraves ve Balon 
2014). Cinsel yan etkiler tedaviye uyumu olumsuz yönde 
etkiler (Kuloğlu ve ark. 2000). Bir araştırmada antidepresan 
tedavi alan hastaların %36’sının cinsel yan etkiler nedeniyle 
tedaviye devam etmedikleri gösterilmiştir (Montejo ve ark. 
2001). 

Modafinil narkolepsi ve diğer bazı uyku bozukluklarında kul-
lanılan stimülan özellikleri olan bir ilaçtır (Broughton ve ark. 
1997). Bunun yanı sıra tedaviye dirençli depresyonda, kronik 
yorgunluk sendromunda, dikkat eksikliği hiperaktivite bozuk-
luğunda ve kokain bağımlılık sendromunda kullanılmaktadır 
(Goss ve ark. 2013, Joos ve ark. 2010). Modafinilin glutamat 
etkinliğini artırdığı buna karşın GABA etkinliğini baskıladığı 
gösterilmiştir (Ferraro ve ark. 1999). Diğer taraftan modafinil 
dopamin taşıyıcılarını bloke ederek sinaptik aralıkta dopamin 
artışına neden olur (Minzenberg ve Carter 2008).

Bu yazıda antidepresan tedavi ile depresif yakınmaları düze-
len ancak cinsel işlev bozukluğu ve gündüz uykululuk hali 
şikayetiyle psikiyatri polikliniğine başvuran iki kadın hasta 
sunulacaktır. Her iki olguda da yorgunluk ve gündüz uyku 
hali nedeniyle tedaviye modafinil eklenmesi sonucunda cinsel 
işlev bozukluklarında görülen iyileşme tartışılacaktır.

OLGU 1

Z.A., 43 yaşında, kadın hasta; 24 yıldır evli, 1 çocuklu, lise 
mezunu, ev hanımı. Üç yıldır majör depresyon tanısıyla başka 
bir merkezde takip edilen hasta halsizlik, yorgunluk şikayet-
leriyle psikiyatri polikliniğine başvurdu. Depresif yakınmala-
rının üç yıl önce başladığı, bu süreçte çeşitli antidepresanlar 
kullandığı son olarak bir yıldır sertralin 100 mg/gün almak-
ta olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır depresif şikayetlerinin 
tama yakın düzeldiğini ancak son birkaç aydır halsizlik, yor-
gunluk ve gün içerisinde uykululuk hali olduğunu ifade etti. 
Ayrıntılandırılan öyküsünde antidepresan kullanmaya başla-
dığından beri cinsel isteksizlik şikâyeti olduğunu, kullandı-
ğı tüm antidepresanların benzer düzeyde cinsel soruna yol 
açtığını, depresif yakınmalarının düzelmesine rağmen cinsel 
yakınmalarının devam ettiğini belirtti. Antidepresan kullan-
maya başlamadan önce cinsel açıdan bir şikâyeti olmadığını 
ifade etti. 

Hastanın yapılan ruhsal durum muayenesinde bilinci açık, 
kooperasyonu ve yönelimi tamdı. Özbakımı yerinde olan 
hastanın duygudurumu ötimik, konuşma hızı normal, çağ-
rışımları düzenli, amacına uygun idi. Varsanı veya sanrı sap-
tanmadı. Psikiyatrik tedavi dışında ek ilaç kullanımı ve baş-
ka bir tıbbi hastalık öyküsü yoktu. Hastanın sigara, alkol ve 
herhangi bir madde kullanımı bulunmamaktaydı. Uygulanan 
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ifade eden hastaya gündüz uykululuk hali için modafinil 100 
mg/gün başlanarak bir ay sonra kontrol muayenesine çağrıldı.

Hastanın yapılan kontrol değerlendirmesinde ruhsal durum 
muayenesi normal idi. Hastanın halsizlik ve gündüz uykulu-
luk hali şikayetlerinin kısmen düzeldiği öğrenildi. Üç yıldır 
devam eden cinsel sorunlarının modafinil 100 mg/gün te-
davisinden sonra düzelmeye başladığını özellikle cinsel istek 
konusunda fayda gördüğünü, orgazm probleminin ise kısmen 
devam ettiğini ifade etti. Uygulanan ACYÖ’den 19 puan elde 
edildi. Kontrol muayenesindeki ACYÖ değerlendirildiğinde 
cinsel isteğe ilişkin 1. sorunun hasta tarafından 4 (biraz is-
teksiz), cinsel uyarılmaya ilişkin 2. ve 3. sorunun sırasıyla 3 
ve 4, orgazmla ilgili 4. ve 5. sorunun ise 4 olarak puanlandığı 
görüldü. Hastanın modafinil dozu 200 mg/gün olarak düzen-
lendi ve kontrole çağrıldı.

Bir ay sonra yapılan kontrol muayenesinde yorgunluk ve 
gündüz uykululuk hali tam olarak düzelmişti. Alınan cinsel 
öyküsünde cinsel isteğinin üç yıl önceki düzeye geldiğini, 
kısmen orgazm problemi yaşadığını belirtti. O tarihte uygu-
lanan ACYÖ’den toplam 13 puan elde edildi. Son kontro-
lündeki ACYÖ incelendiğinde 1. ve 2. maddeden 2’şer puan, 
diğer maddelerden ise 3’er puan elde edildiği görülmekte-
dir. Yapılan klinik değerlendirme, alınan öykü ve incelenen 
ACYÖ sonucunda gündüz uykululuk hali için başlanan mo-
dafinil tedavisi sonrasında olgumuzun cinsel işlevlerinde dü-
zelme olduğu saptanmıştır. Hasta modafinil tedavisi sonrasın-
da cinsel işlevlerde görülen düzelmeye ilişkin literatür bilgisi 
bulunmadığına dair bilgilendirilmiş olup olgu sunumumuz 
için hastadan izin alınmıştır.

OLGU 2

T.Y., 39 yaşında kadın hasta; 19 yıllık evli, 3 çocuklu, lise me-
zunu, ev hanımı. Psikiyatri polikliniğine cinsel isteksizlik, hal-
sizlik ve fazla uyku uyuma yakınmasıyla başvurdu. İki yıl önce 
majör depresyon tanısıyla antidepresan tedavi başlandığı, o 
günden itibaren adını hatırlayamadığı çeşitli antidepresan-
lar kullandığı, son olarak dört aydır venlafaksin 75 mg/gün 
aldığı öğrenildi. Venlafaksin 75 mg/gün tedavisinden sonra 
depresif yakınmalarının tamamen düzeldiğini ancak son bir 
aydır halsizlik ve gündüz uykululuk hali olduğunu ifade etti. 
Cinsel isteksizliğinin iki yıl önce antidepresan tedavi sonra-
sında başlandığını, kullandığı antidepresanların tümünde 
benzer şekilde yan etki oluştuğunu belirti. Hastanın ifadesine 
göre psikiyatrik ilaçları kullanmadan önce herhangi bir cinsel 
sorunu bulunmamaktadır. 

Yapılan ruhsal durum muayenesinde bilinci açık, kooperasyo-
nu ve yönelimi tamdı. Özbakımı yerinde olan hastanın duy-
gudurumu ötimik, konuşma hızı normal, çağrışımları düzen-
li, amacına uygun idi. Algı muayenesi normal idi. Psikiyatrik 
tedavisi dışında kullandığı ek ilaç ve başka bir tıbbi hastalık 

öyküsü yoktu. Geçmişte sigara, alkol ve herhangi bir madde 
kullanımı bulunmamaktaydı. Uygulanan BDÖ’den 6 puan, 
HAM-D’den 4 puan elde edildi. Her iki ölçekten elde edilen 
puanlar olgumuzdaki depresyon belirti şiddetinin klinik ola-
rak anlamlı düzeyin altında olduğunu göstermektedir. Cinsel 
işlev bozukluğunun şiddetini ölçmek için yapılan ACYÖ’den 
22 puan aldı. Hastanın doldurduğu ACYÖ incelendiğinde 
ilk soruya 5 puan (çok isteksiz), 2. ve 3. soruya sırasıyla 4 
ve 3 puan, 4. ve 5. soruya ise 5’er puan verdiği anlaşılmak-
tadır. Hastamız buna göre cinselliğin istek, uyarılma ve or-
gazm olmak üzere üç aşamasında da sorun yaşanmaktadır. 
Laboratuvar tetkiklerinde tam kan sayımı, vitamin B12 ve 
folat düzeyleri, ferritin, elektrolit, karaciğer ve böbrek fonksi-
yon testleri ve tiroid hormonları normal sınırlarda idi. Yapılan 
klinik değerlendirme sonucunda bu belirti ve bulgularla has-
taya DSM 5’e göre antidepresan kullanımına bağlı cinsel işlev 
bozukluğu (cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu ve orgazm bozuk-
luğu aynı anda bulunmaktadır) tanısı konuldu. Hasta son iki 
yıldır kullandığı ilaçlar arasında depresif yakınmalarını düzel-
ten tek ilacın venlafaksin olduğu düşüncesiyle ilaç değişikliği 
istemediğini ifade etti. Hastaya gündüz uykululuk hali nede-
niyle modafinil 100 mg/gün başlanarak kontrol muayenesine 
çağrıldı.

Bir ay sonrasında, hastanın başvurusu sırasındaki ruhsal 
durum muayenesinde psikopatolojik bulgu saptanmadı. 
Hastanın cinsel isteksizlik ve yorgunluk şikayetlerinde düzel-
me olduğu tespit edildi. Uygulanan ACYÖ’den 14 puan elde 
edildi. Bu kontrol muayenesindeki ACYÖ incelendiğinde 1., 
2. ve 5. soruya 3’er puan, 3. soruya 1, 4. soruya ise 4 puan 
verdiği görülmektedir. Hastanın modafinil dozu daha yüksek 
etkinlik elde etmek için 200 mg/gün’e çıkarıldı. 

İki hafta sonraki kontrol muayenesinde cinsel isteksizlik 
şikayeti tamamen düzelmişti. Bu başvuru sırasında uygulanan 
ACYÖ’den 12 puan elde edildi. Hastanın son kontrolündeki 
ACYÖ’de ilk iki maddeyi 2, 3. maddeyi 1, 4. ve 5. madde-
yi sırasıyla 4 ve 3 olarak puanladığı görülmektedir. Yapılan 
klinik değerlendirme, alınan anamnez ve incelenen ACYÖ 
sonucunda modafinil tedavisi sonrasında olgumuzun cinsel 
işlevlerinde düzelme olduğu saptanmıştır. Hasta modafinil 
tedavisi sonrasında cinsel işlevlerde görülen düzelmeye ilişkin 
literatür bilgisi bulunmadığına dair bilgilendirilmiş olup has-
tadan olgu sunumumuz için izin alınmıştır. 

TARTIŞMA

Depresif bozukluğu olan hastalarda sıklıkla cinsel aktivitede 
azalma görülmektedir (Laurent ve Simons 2009). Buna karşın 
tedavide kullanılan antidepresanlar da çoğunlukla cinsel işlev 
kaybına yol açmaktadır (Baldwin ve Foong 2013, Segraves ve 
Balon 2014). Antidepresanların cinsel yan etkilerine bağlı ya-
şam kalitesinde azalma olduğu, kişiler arası ilişkilerin ve işlev-
selliğin bozulduğu saptanmıştır. Tedaviyi yarıda bırakma ve 
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buna bağlı depresyonun yineleme nedenleri arasında antidep-
resanlara bağlı cinsel yan etkiler ilk sıralarda yer alır (Kennedy 
ve Rizvi 2009, Rosen ve ark 1999). 

Antidepresan kullanımına bağlı serotonin artışının merkezi 
sinir sisteminde dopamin düzeyini düşürerek istek, uyarılma 
ve orgazm olmak üzere cinselliğin tüm aşamalarına olumsuz 
etkileri olduğu saptanmıştır (Rosen ve Marin 2003, Zajecka 
2001). Her iki olgumuzun da cinsel işlev bozukluğu antidep-
resan tedavi kullandıktan sonra başlamış olup, herhangi ek 
bir tıbbi hastalık ya da ilaç kullanım öyküleri yoktur. Yapılan 
tüm laboratuvar tetkikleri normal olarak değerlendirilmiştir. 
Hastaların depresif yakınmaları düzelmesine rağmen cinsel şi-
kayetlerinde gerileme olmaması nedeniyle olgulara ilaca bağlı 
cinsel işlev bozukluğu tanısı konulmuştur.

 Antidepresanlara bağlı cinsel işlev bozukluğu tedavisinde ön-
celikli yaklaşım ilacının dozunu azaltmak, ilaç tatili vermek 
ya da cinsel yan etkisi düşük olan başka bir ilaca geçmektir 
(Doğan 2001). Olgularımızın her ikisi de kullanmakta oldu-
ğu antidepresan tedavinin dozunun azaltılmasını veya ilacın 
değiştirilmesini istemediklerinden gün içerisinde halsizlik, 
yorgunluk ve uyku hali şikayetleri için modafinil tedavisi baş-
lanmıştır. Modafinil tedavisi başlandıktan sonra olgularımı-
zın cinsel işlevlerinde belirgin düzelme gözlemlenmiştir. İlk 
olgumuzda modafinil dozu 200mg/gün’e arttırıldıktan son-
ra cinsel işlevlerde iyileşme sağlanmışken, ikinci olgumuzda 
100mg/gün gibi düşük bir doz klinik yanıt için yeterli olmuş 
gözükmektedir. Modafinil tedaviye dirençli depresyonda kul-
lanılmaktadır (Goss ve ark. 2013). Böylelikle depresif belir-
tileri düzelterek majör depresyon bozukluğu olan bireylerde 
görülen cinsel yakınmaların düzelmesine yardımcı oluyor ola-
bilir. Ancak sunulan iki hastanın da ilk ruhsal değerlendirme-
sinde depresyonu düşündüren bulgular bulunmamaktaydı. 
Ayrıca hastalara uygulanan BDÖ’den ve HAM-D’den düşük 
puanlar elde edilmişti. Bu yüzden olgularımızda modafinil 
tedavisi sonrasında cinsel işlevlerde görülen düzelme ilacın 
antidepresan etkilerine bağlanamayacağı düşünülmüştür.

Modafinilin cinsel işlevler üzerinde etkisine ait herhangi bir 
klinik çalışma bulunmamaktadır. Buna karşın majör depres-
yon nedeniyle tedavisine modafinil eklenen 39 yaşında erkek 
bir hastada, eşlik eden sertleşme bozukluğunda klinik iyileşme 
gözlenmiştir (Karaş ve Kaşer 2019). Modafinil kullanımının 
hiperseksüaliteye yol açabileceğine dair iki olgu bildirilmiş-
tir (Bulut ve ark. 2015, Sahoo ve ark. 2016). Ayrıca moda-
finil spontan orgazma neden olabilir (Uca ve Altaş 2014). 
Modafinil oreksin, hipokretin, glutamat, GABA, norepinefrin 
ve histamin gibi bir çok nörotransmitterin modülasyonunda 
rol oynamaktadır (Ferraro ve ark. 1999, Gass ve Olive 2008, 
Scammell ve ark. 2000). Diğer taraftan modafinil dopamin 
taşıyıcılarını bloke ederek sinaptik aralıkta dopamin artışına 
neden olur (Minzenberg ve Carter 2008). Modafinilin er-
keklerde medial preoptik alanda dopaminerjik aktivite oluş-
turarak cinsel uyarılmaya neden olabileceği öne sürülmüştür 

(Dominguez ve Hull 2005). Cinsel isteğin oluşmasına esas ola-
rak mezolimbik dopaminerjik yolak aracılık eder. Cinsel istek, 
dürtü, fantezi ve motivasyonun oluşmasında dopamin bilinen 
en önemli nörotransmitterdir (Stahl 2000). Olgularımızdaki 
cinsel ilgi/uyarılma bozukluğundaki iyileşme büyük bir olası-
lıkla modafinilin dopamin taşıyıcılarını bloke ederek sinaptik 
aralıkta dopamini arttırmasına bağlıdır. Öte yandan inen spi-
nal noradrenerjik lifler ve genital bölgenin noradrenerjik sem-
patik inervasyonu orgazmı kolaylaştırıcı bir etki yapmaktadır 
(Stahl 2000, İncesu 2004). Modafinil sıçanlarda prefrontal 
kortekste ve hipotalamusta noradrenalin seviyelerinin yüksel-
mesine neden olmaktadır (Makela ve ark. 2003). Modafinil 
noradrenalin taşıyıcılarına bağlanarak sinaptik aralıkta norad-
renalinin artması sağlamaktadır (Minzenberg ve Carter 2008). 
Olgularımızda modafinil kullanımı sonrasında orgazm bozuk-
luğunda görülen kısmi düzelme noradrenalin artışı ile ilişkili 
olabilir. Diğer taraftan GABA’nın cinsel işlevler üzerinde inhi-
be edici etkisi olduğu bilinmektedir (İncesu 2004). Modafinil 
beynin bazı bölgelerinde ana inhibitör nörotransmitter olan 
GABA’nın seviyelerini düşürürken eksistatör bir nörotrans-
mitter olan glutamatın seviyelerini artırmaktadır (Minzenberg 
ve Carter 2008).  Dolayısıyla hastalarımızda modafinil sonra-
sında cinsel işlevlerde görülen düzelme kısmen GABA’yı azalt-
masına bağlı olabilir.

Olgu sunumlarımız majör depresyon tanısıyla antidepresan 
kullanan hastalarda ilaca bağlı cinsel işlev bozukluklarının 
tedavisinde modafinilin alternatif bir ilaç olarak denenebile-
ceğine işaret etmektedir. Kesin bir neden sonuç ilişkisi kuru-
lamamakla birlikte, yapılacak kontrollü çalışmalarla bu olası 
etki incelenebilir.
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