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ABS TRACT

Interest in energy drinks is increasing every day. Energy drink consumption is 

increasing proportionally. Users often utilize these drinks in order to enjoy, have 

fun and to increase performance and attention. However, consumption of the 

energy drinks sometimes may also cause adverse physical and psychological 

consequences. Unwanted physical results are in the more foreground, noticeable 

and visible but the data about psychological problems caused by energy drinks is 

accumulated over the years in the literature. In this case report, we describe the 

case of a young man with no psychiatric history who was hospitalized for psychotic 

symptoms following excessive consumption of energy drinks. (Arc hi ves of  

Neu ropsy chi atry 2014; 51: 79-81) 
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ÖZET 

Enerji içeceklerine ilgi her geçen gün artmaktadır. Enerji içeceği tüketimi de doğru 

orantılı olarak  artmaktadır. Kullanıcılar çoğunlukla keyif almak, performans ve 

dikkati artırmak amacıyla kullanmakta. Ancak zaman zaman istenmeyen bedensel 

ve ruhsal sonuçlara da yol açabilmektedir. İstenmeyen bedensel sonuçlar daha 

ön planda ve görünür olmakla birlikte literatürde enerji içeceklerinin yol açtığı 

ruhsal sorunlar ile ilgili veriler yıllar içinde birikmektedir. Bu olgu sunumunda daha 

önceden psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan, yoğun enerji içeceği tüketimi 

sonrası psikotik semptomlar gelişen genç bir olguyu anlattık. (Nö rop si ki yat ri   

Ar fli vi 2014; 51: 79-81)

Anah tar ke li me ler: Enerji içeceği, psikoz, kafein, taurin

çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar 

çatışması bildirmemişlerdir.

olgu Sunumu / case report
Doi: 10.4274/npa.y6772

(Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2014; 51: 79-81) 

(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2014; 51: 79-81)

Giriş

Enerji içecekleri ilk kez 1960’lı yıllarda Asya ve 
Avrupa’da kullanılmış, 1980’lerde önce Avrupa ardından 
da Kuzey Amerika’da popülarite kazanmıştır (1). Dünya 
çapında enerji içeceği tüketimi her geçen yıl artmaktadır. 
Şirketler enerji içeceklerini fiziksel ve duygusal dayanıklılığı, 
konsantrasyonu arttırdıklarını söyleyerek pazarlamaktadır 
(2). Enerji içeceklerinin içeriğindeki asıl etken madde 
kafein olmakla birlikte taurin, inositol, riboflavin, pridoksin, 
nikotinamid, diğer B vitaminleri ve başka bitkisel türevler 
de vardır (3). Enerji içecekleri stimulan etkilerini dikkati ve 
performansı artırarak gösterirler (4). İçeriğindeki taurin ise 
kas kasılmasında ve beyinde nöroprotektif rolü olan bir 
aminoasittir. Enerji içeceklerindeki taurin kafeinle birlikte bu 
yollarla fiziksel güçlülük ve konsantrasyon artışı sağlamaktadır 
(5,6). Fakat enerji içeceklerinde bulunan maddelerin yalnız 

ve kafein ile birlikte kombinasyonu ile aşırı miktarda veya 
kronik tüketiminin akut ve uzun süreli etkisi tam olarak 
bilinmemektedir (1). Literatürde kafein ve enerji içeceklerinin 
sebep olduğu duygudurum bozuklukları ve psikoz olguları 
mevcuttur (4,7,8). Yazımızda kafein ve aminoasit içerikli 
enerji içeceğinin yoğun tüketimi sonrası ortaya çıkmış bir 
akut psikoz olgusunu anlattık. 

Olgu

E.D., 21 yaşında erkek, turizm ve otelcilik bölümünde 
üniversite öğrencisi. Daha önce herhangi bir psikiyatrik 
yakınması olmayan hasta, polikliniğimize durgunluk, içe 
kapanma, ağlama yakınmaları ile başvurdu. Yaklaşık iki ay 
önce eğitimi için gerekli olan zorunlu stajını yapmak için bir 
otelde staj eğitimine başlamış. Staj yaparken daha enerjik 
olabilmek için bir ay boyunca her gün düzenli olarak bir iki 
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adet enerji içeceği içtiği, düzensiz olmakla birlikte bazı günler 
az miktarda vodka ile birlikte içtiği, staja başladıktan yaklaşık 
1 ay sonra unutkanlık, içe kapanma, durgunluk, ağlama 
şikayetlerinin başladığı, daha önce alkol yada enerji içeceği 
kullanmadığı öğrenildi. Şikayetleri başladıktan yaklaşık 10 
gün sonra babasını telefonla arayarak iyi hissetmediğini 
söyleyerek gelip kendisini oradan almasını istemiş. Kendisini 
en son staja gitmeden önce gören babası aradan geçen 1,5 
ay sonrasında oğlunu gördüğünde şaşkın bir halde olduğunu, 
çökkün, mutsuz olduğunu, uykusuz ve yorgun göründüğünü 
farketmiş. Yaklaşık 1 hafta sonra kendi kendine konuşma, 
gülme ve saldırgan hareketlerinin olduğunun da fark edilmesi 
üzerine polikliniğimize getirilen hasta takip ve tedavisi 
amacıyla servisimize yatırıldı. 

Özgeçmişinde tıbbi ya da psikiyatrik hastalık öyküsü yoktu. 
Sigara, alkol, ya da psikoaktif madde kullanım öyküsü yoktu. 
Soygeçmişinde psikiyatrik hastalık öyküsü saptanmadı.

Yapılan ilk psikiyatrik muayenesinde bilinç açık, 
kooperasyon kısıtlı, sözel uyaranlara karşı ilgisiz ve lakayt 
bir tutum içindeydi. Yönelim kooperasyondaki kısıtlılık 
nedeni ile değerlendirilemedi. Affekt künttü. Özbakım, uyku, 
beslenme, hekimle işbirliği ve dürtü kontrolü azalmıştı. 
Sorulara kısık sesle tek kelimelik cevaplar veriyordu. 
Cevapları ‘bilmiyorum, unuttum’ şeklinde perseveratifti. 
Psikomotor aktiviteler azalmıştı ancak zaman zaman 
dezorganize hareketleri oluyordu. Çağrışımlar yavaşlamış 
ve amaca varmıyordu. Yakın bellek bozuk, uzak belleği 
normaldi. Dikkati azalmıştı. Hezeyan ve halüsinasyonları için 
dissimülatif tavırdaydı. Servisteki gözlemleri sırasında işitsel 
ve görsel hallüsinasyonları ve grandiyöz, perseküsyon ve 
mistik hezeyanları olduğu tespit edildi.

Sistemik ve nörolojik muayenesi doğaldı. Yapılan 
biyokimya, hemogram ve tiroid fonksiyon testleri tetkiklerinde 
patoloji saptanmadı. Organik etiyolojiyi dışlamak amacıyla 
yapılan EEG, kranial BT ve kranial MR incelemesinde patoloji 
saptanmadı.

Klinik Seyir
Hastanın yatışının ilk gününde PANNS toplam skoru 115 

idi. Tedaviye olanzapin 10 mg/gün ile başlanarak kademeli 
olarak 30 mg/gün’e yükseltildi. Doz artımından sonra 2. günde 
uykusu ve iştahı düzeldi ancak dezorganize davranışları, 
eksitasyonu, perseküsyon, mistik ve grandiyöz hezeyanları 
ve hallüsinasyonları devam ediyordu. Tedavisi sürerken 
görüşmelere kooperasyonu gittikçe artıyordu, affektindeki 
küntlük hali ve dezorganize davranışları yavaş yavaş azaldı. 
Ancak yatışının 26. gününde psikotik belirtilerde yeterince 
iyileşme olmaması nedeniyle (PANNS=81) olanzapin dozu 
azaltılarak tedaviye amisülpirid 800 mg/gün eklendi. 
Yatışının 31. gününde grandiyöz ve mistik hezeyanları 
sürmekteydi ancak kooperasyon rahatça sağlanabiliyordu ve 
staj döneminde 1 ay içerisinde yaklaşık 60-70 adet enerji 
içeceği tüketimi olduğunu anlattı. Tükettiği enerji içeceğinin 
içeriğinde 150 mg kafein, 800 mg taurin, 100 mg inositol, 
20 mg glukanolakton olduğu tespit edildi. Hezeyan ve 
halüsinasyonlarının kısmen de olsa hâlâ sürmesi nedeni ile 

tedavisi amisülprid 1200 mg/gün, olanzapin 10 mg/gün ve 
biperiden 2 mg/gün olarak düzenlendi. Yatışının 42. günü 
hezeyan ve halüsinasyonlarının tamamen ortadan kalkması, 
uyku ve iştahının düzelmesi (PANNS=32) üzerine “Enerji 
içeceği kullanımına bağlı psikotik bozukluk” tanısı ve aynı 
tedavi ile taburcu edildi. Taburculuğu sonrasında yapılan 
düzenli poliklinik kontrollerinde hezeyan ve hallüsinasyon 
saptanmadı ve işlevselliği iyi düzeyde olarak değerlendirildi. 
Tedavisi kademeli olarak azaltılarak amisülprid 400 mg/gün 
olarak devam etmekteydi.

Tartışma

Enerji içeceklerinin içeriğinde esas olarak kafein 
ve eşlik eden taurin, inositol, riboflavin, piridoksin, 
nikotinamid, diğer B vitaminleri ve çeşitli bitkisel türevler 
de bulunmaktadır (3). Günümüzde piyasada kutusunda 
50 mg’dan 505 mg’a kadar kafein içeriği bulunan pek çok 
enerji içeceği markası bulunmaktadır (1). Enerji içeceği 
tüketimi çoğunlukla sinirlilik, anksiyete, ajitasyon, terleme, 
gastrointestinal rahatsızlık ve taşikardi ile kendini gösteren 
kafein intoksikasyon sendromu ile bağdaştırılmıştır (4). 
Ancak bazı yayınlarda enerji içeceği tüketimi sonrası gelişen 
psikiyatrik semptomlar, içeriğinde bulunan taurin, inositol 
vs. gibi aminoasitlere bağlanmıştır (9,10). Literatürde enerji 
içeceği tüketimi sonrasında geliştiği bildirilen psikiyatrik 
olgular mevcuttur. Sharma, bizim olgumuzdakine benzer 
şekilde daha önce psikiyatrik öyküsü bulunmayan, yoğun 
enerji içeceği tüketimi sonrası gelişmiş ve olanzapin 10 mg/
gün ile tedavi edilmiş bir akut mani olgusu bildirmiştir (4). 
Bizim olgumuz ise amisülpirid tedavisinden fayda gördü. 
Chelben ve ark. biri kişilik bozukluğu, biri bipolar bozukluk 
ve biri şizofreni olmak üzere 3 olgunun aminoasit içerikli 
enerji içececeği tüketimi sonrasında psikomotor ajitasyon, 
hipervijilans, sözel ve fiziksel agresyon, impulsif davranış 
semptomlarıyla hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini 
bildirmiştir (7). Olgumuz çoğunlukla yalnız enerji içeceği içmiş 
olmakla birlikte bazı günler enerji içeceğini az miktarda vodka 
ile birlikte içtiğini bildirmiştir. Literatürde enerji içeceklerinin 
alkol ile birlikte kullanımının hızla artmakta olduğuna dikkat 
çekilmektedir (11). Bir çalışmada kafeinli enerji içeceklerinin 
vodka ile birlikte tüketilmesinin, vodkanın yalnız başına 
tüketilmesiyle karşılaştırıldığında motor koordinasyon 
bozukluğu algısını azalttığı gösterilmiştir (12). Enerji 
içecekleri alkol ile birlikte tüketildiğinde kullanıcılar alkol 
intoksikasyon belirtilerini hissetmemekte, bu da kullanılan 
alkol miktarının arttırılmasına neden olmaktadır (13).

Sonuç olarak toplumda enerji içeceği tüketimin artışı 
ile bu tip olguların görülme sıklığı artabilir. Yurdumuzda da 
enerji içeceklerinin tüketiminin artması dolayısıyla ve bizim 
olgumuzda da daha önce herhangi bir psikiyatrik yakınması 
olmadığı halde yoğun enerji içeceği tüketimi sonrası ortaya 
çıkan ve amisülpiride yanıt veren psikotik tablo saptanması 
nedeni ile sunulmaya layık görülmüş ve enerji içeceklerinin 
risklerine dikkat çekilmek istenmiştir.

görgülü ve ark.
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