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Giriş
Metilfenidat, çocuklarda dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde ilk sırada tercih edilen
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merkezi sinir sistemini uyarıcı bir ilaçtır. Merkezi sinir sisteminde dopamin ve noradrenalin geri alımını
inhibe eden metilfenidat, striatum ve prefrontal kortekste sinaptik aralıktaki dopamin miktarını
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ortalama dört kat arttırmaktadır. Kullanımında görülen en yaygın yan etkiler iştahsızlık, kilo kaybı,
3
uykusuzluk, karın ağrısı ve baş ağrısıdır. Metilfenidatın tedavi dozlarında nadir görülen bir yan etkisi ise
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taktil, görsel veya işitsel olabilen halüsinasyonlardır. Otizm spektrum bozukluğu, dikkat
eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanıları olan sekiz yaşındaki kız hastada metilfenidat kullanımı
sonucunda gelişen görsel halüsinasyonu sunuyoruz.
Olgu
Sekiz yaşındaki kız hasta sürekli hareket halinde olma, derslerde yerinde oturmama, etrafındaki
insanlara vurma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Olgunun muayenede ismine seslenince cevap
vermediği, göz teması kurmadığı fark edildi. 3 yaşında otizm spektrum bozukluğu tanısı konduğu ailesi
tarafından söylendi. DSM-5’e göre yapılan klinik değerlendirme sonrası olguya otizm spektrum
bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanıları kondu. Herhangi bir ilaç kullanmayan hastada
kısa etkili metilfenidat (Ritalin®) 10mg/gün doz ile başlandı. Kullanımının ilk haftasından itibaren
hastanın yukarı doğru bakıp kendi kendine konuşmaya başladığı, sebepsiz yere duvarlara bakıp daldığı
ailesi tarafından bildirildi. Tedaviden fayda görülmesine rağmen ilaç tedavisi sonlandırıldı. İlacın
kesilmesinden hemen sonra bu belirtiler ortadan kalktı. Olguda ve ailesinde geçmişte psikotik bir belirti
gözlenmediği, olgunun metilfenidat haricinde başka bir ilaç kullanmadığı aile tarafından ifade edilmiştir.
Hastanın ailesinden aydınlatılmış onam alınmıştır.
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Tartışma
Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanıları olan 9 yaşındaki bir
kız olguda metilfenidat kullanımı sonucu oluşan görsel halüsinasyonu burada bildirdik. Yapılan
literatür taramasında bu yan etkinin OSB tanılı bireylerde sadece bir kez vaka sunumu olarak
5
bildirildiğini gördük. 2018 yılında yapılan çalışmada metilfenidatın psikotik semptom görülme
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riskini arttırmadığı tespit edilmiştir. Merkezi sinir sisteminin görsel yolaklarında noradrenalin
iletimindeki artış, beynin monoamin sistemlerindeki etkileşimler ve sinaptik aralıkta dopamin
miktarında artış, metilfenidatın halüsinasyon yan etkisine neden olması ile ilgili önerilmiş
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hipotezlerdir. Olgumuzda yan etkinin düşük dozda kullanılmaya başladıktan hemen sonra
ortaya çıkması idiyosenkrazik bir mekanizma ile olduğunu düşündürtmüştür. Naranjo advers ilaç
reaksiyonu olasılık ölçeği, klinisyenlere ilaç kullanımı sırasında ortaya çıkan yan etkilerin
9
nedensellik değerlendirmesini standartlaştırmada yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Beş ile
sekiz arasındaki puan muhtemel bir ilişkiyi ifade eder. Bu olguda puan yedi olarak hesaplandı,
muhtemelen ilaç nedenli bir belirti olduğu düşünüldü. Metilfenidat, çocuk psikiyatri kliniklerinde
sık kullanılmasından dolayı kullanımı sırasında klinisyenlerin bu nadir yan etkinin farkında olması
önemlidir.
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