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SSRI’s en galactorroe
1. Inleiding
De selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) worden ook wel de tweede generatie
®
antidepressiva genoemd. Fluvoxamine (Fevarin ) is in 1985 als eerste SSRI in Nederland
®
®
geregistreerd. Momenteel zijn daarnaast fluoxetine (Prozac ), paroxetine (Seroxat ), sertraline
®
®
(Zoloft ) en citalopram (Cipramil ) geregistreerd. De meest voorkomende bijwerkingen van
SSRI’s zijn maagdarmstoornissen, hoofdpijn, agitatie, slapeloosheid en tremor.[1] Stichting Lareb
heeft aanwijzingen dat ook galactorroe kan optreden als bijwerking van SSRI’s.
Galactorroe kan optreden als symptoom van bepaalde endocrinologische stoornissen. Echter,
galactorroe kan ook optreden als bijwerking van geneesmiddelen. [2] Om, in geval van een
bijwerking, overbodig diagnostisch onderzoek te voorkomen is het daarom van belang dat de
voorschrijvend arts bekend is met de mogelijkheid van galactorroe als bijwerking van
geneesmiddelen.
Galactorroe is een bekende bijwerking van stoffen met een directe of indirecte oestrogene
werking, zoals gonadotrope hormonen, orale anticonceptiva, anti-androgenen en van stoffen die
de afbraak van oestrogenen remmen zoals cimetidine. Daarnaast kunnen stoffen die een
prolactinestijging veroorzaken gepaard gaan met galactorroe. Voorbeelden hiervan zijn
antihypertensiva, anti-epileptica en antipsychotica.
2. Meldingen
Stichting Lareb ontving tot 1 juli 2000 29 meldingen van galactorroe als vermoede bijwerking van
een SSRI. Van de 29 meldingen werd paroxetine 19 keer als verdacht geneesmiddel genoemd,
terwijl fluvoxamine en fluoxetine ieder 5 keer gemeld werden.
Eén maal trad galactorroe op bij een mannelijke patiënt van 41 jaar, 3 maanden na aanvang van
paroxetinegebruik in een dosering van 30 mg per dag. De overige meldingen hadden betrekking
op vrouwelijke patiënten. De leeftijd van de vrouwen varieerde van 17 tot 64 jaar. Zeven vrouwen
waren jonger dan 30 jaar, 18 vrouwen (65%) waren tussen 30 en 50 jaar en 3 vrouwen waren
ouder dan 50.
De latentietijd varieerde van 2 weken tot 3 jaar na aanvang van de SSRI's. Bij 6 meldingen was
de afloop na staken van de SSRI bekend. Bij 4 van deze meldingen was sprake van een
positieve dechallenge.
In 11 gevallen was een prolactinespiegel bepaald. Deze was bij 4 patiënten verhoogd en bij 7
patiënten normaal. Bij 4 meldingen is ons bekend dat de galactorroe enkelzijdig optrad. In alle
overige gevallen was sprake van tepelvloed uit beide borsten of is ons niet bekend of de
galactorroe één- of tweezijdig was.

3. Overige gegevens
Literatuur
De literatuur bevat goed gedocumenteerde casuïstiek van galactorroe in samenhang met zowel
fluoxetine, paroxetine, sertraline als fluvoxamine [3-9]. De klachten ontstonden enkele weken na
aanvang van het gebruik van de SSRI en verdwenen na staken of dosisverlaging. In een aantal,
maar niet alle gevallen, ging galactorroe gepaard met stijging van de prolactinespiegels [10]. Bij
gezonde vrijwilligers bleek geen stijging van prolactinespiegels door sertraline, maar wel is
casuïstiek bekend van galactorroe in samenhang met deze SSRI [9,11]. Er is geen casuïstiek
bekend van galactorroe in samenhang met citalopram. In een placebo-gecontroleerd onderzoek
veroorzaakte citalopram wel een significante stijging in de prolactinespiegels [12].
Databanken
De Stichting Lareb ontving tot op heden 29 maal melding van galactorroe in vermoede
samenhang met SSRI’s van de in totaal 1284 meldingen op SSRI’s (d.w.z. 2,3%). In totaal bevat
de Lareb databank 70 meldingen van galactorroe.

Deze bijwerking wordt statistisc h significant meer gemeld op SSRI’s dan op andere
geneesmiddelen in de databank , met een reporting odds ratio van 14,7 (95%
betrouwbaarheidsinterval: 9,1-23,7).
De WHO databank bevat in totaal 771 meldingen van galactorroe in vermoede samenhang met
SSRI's. De meeste van de meldingen, 410, betroffen galactorroe in samenhang met fluoxetine
(van in totaal 71446, d.w.z. 0,5%). Ook op de andere SSRI's werd galactorroe gemeld:
paroxetine 171 maal (van in totaal 31461, d.w.z. 0,5%), fluvoxamine 39 (van in totaal 9440, d.w.z.
0,4%), sertraline 97 (van in totaal 22182, d.w.z. 0,4%) en citalopram 19 (van in totaal 4540, d.w.z.
0,4%). Het aandeel van de galactorroe meldingen op het totale aantal meldingen verschilt dus
niet per SSRI.
Mechanisme
Een van de mechanismen die ten grondslag kan liggen aan galactorroe is een stijging van de
prolactinespiegel [9]. Zowel uit de literatuur als uit de Lareb-meldingen blijkt galactorroe zowel op
te treden met als zonder stijging van de prolactinespiegel. Op welke wijze galactorroe optreedt
zonder verhoogde prolactinespiegel is niet exact bekend. Mogelijk berust dit op een verhoogde
gevoeligheid van de melkklieren voor prolactine. [13]
Een voorbeeld van geneesmiddelen die galactorroe kunnen veroorzaken via een stijging van de
prol actinespiegel zijn dopamine antagonisten, zoals antipsychotica. De afgifte van prolactine
wordt voortdurend geremd door de dopaminerge projectie vanuit hypothalamus. Blokkade van
dopamine D2 receptoren kan dus resulteren in hyperprolactinemie en galactorroe. Overigens
kunnen ook geneesmiddelen met een serotonerge werking gepaard gaan met een stijging van de
prolactinespiegel. Dit effect is bijvoorbeeld bekend van het serotonerge fenfluramine. Serotonine
kan de afgifte van dopamine remmen via presynaptische serotonerge receptoren. Serotonine
agonisten kunnen dus gezien worden als "indirecte dopamine antagonisten".
4. Beschouwing en conclusie
Het optreden van galactorroe bij gebruik van SSRI’s kan zowel gepaard gaan met als zonder
verhoogde prolactinespiegel. Het alleen vermelden van hyperprolactinemie in de bijsluiter van
SSRI’s is dan ook niet voldoende.
Galactorroe wordt niet vermeld in de meeste 1B-teksten van SSRI's. In de 1B -tekst van fluoxetine
staat alleen hyperprolactinemie vermeld. In de 1B-tekst van paroxetine staat daarentegen zowel
hyperprolactinemie als galactorroe vermeld. De 1B-tekst van fluvoxamine vermeld galactorroe,
maar in de 1B-teksten van zowel cipramil als sertraline ontbreekt een vermelding van deze
bijwerking. Echter, de huidige ziektegeschiedenissen, samen met de gegevens uit de literatuur en
de databank van de WHO, doen sterk vermoeden dat galactorroe kan optreden als bijwerking
van alle in Nederland geregistreerde SSRI's.
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