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Bir Paradoks Olarak Risperidon Kullanımına Bağlı Kekemelik Olgusu
A Case of Risperidone Induced Stuttering as a Paradox
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ÖZET

Kekemeliğin temel özelliği, bireyin konuşmasının gerek akıcılık, gerekse zamanlama 
yönünden yaşına uygun olmayan biçimde bozulmasıdır. Bu bozukluk seslerin ve hecelerin 
sık sık yinelemeleri ve uzatılmaları ile belirlidir. Kekemeliğin edinsel ve gelişimsel olarak 
iki tipi mevcuttur. 

Edinsel kekemelik herhangi bir yaşta aniden başlayabilmektedir ve ilaç yan etkilerine 
bağlı olarak nadir de olsa edinsel kekemelik görülebilmektedir. Antipsikotiklere bağlı 
kekemelik ise çok nadir gelişmektedir. Risperidon dopamin 2 (D2) ve serotonin 2A (5 
HT2A) reseptörlerinin güçlü antagonisti olup, noradrenalin α1 ile α2 reseptörlerine yüksek 
afinite göstererek etki etmektedir. Psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve 
davranım bozuklukları hatta kekemelik tedavisi dahil olmak üzere geniş bir spektrumda 
kullanılmaktadır. Risperidon, D2 reseptör antagonizmasıyla striatal metabolizmayı 
artırarak kekemelik semptomlarını iyileştirmektedir. 

Literatürde psikotik bozukluğu olan kısa süreli ve yüksek doz risperidon tedavisine bağlı 
gelişen iki kekemelik olgusu dışında başka vaka sunumuna rastlanılmamıştır. Olgumuzda 
ise kronik düşük doz risperidon kullanımı sonrası gelişen kekemelik yan etkisi dikkat 
çekici olup ilk kez tartışılmıştır. Risperidon’un kekemelik tedavisinde kullanılmasının yanı 
sıra kekemelik yan etkisinin de bulunması bir paradoks olarak ilginç görünmektedir. 
(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 403-404)

Anahtar kelimeler: Risperidon, kekemelik, antipsikotik, yan etki

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

ABSTRACT

The main feature of stuttering is the disturbance in terms of both timing and fluency of 
speech inappropriate with the age. This disturbance is characterized with the repetition 
and prolongation of sounds and syllables. 
There are two types of stuttering as acquired and developmental. Acquired stuttering 
may begin suddenly at any age and may be seen rarely due to the adverse effects of 
drugs. Stuttering induced by antipsychotics may develop very rarely. Risperidone is a 
strong antagonist of dopamin 2 (D2) and serotonin 2A (5 HT2A) and shows a high affinity 
for α1 and α2 noradrenaline receptors. It’s used in a wide spectrum including psychotic 
disorders, mood disorders, and behavioral disorders, even for the treatment of stuttering. 
Risperidone treats the symptoms of stuttering by the antagonism of D2 receptors with an 
increase in striatal metabolism. 
In literature, we haven’t observed any other case reports except the two stuttering cases 
with psychotic disorders due to the short term and high-dose risperidone treatment. 
In our case, stuttering adverse effect of chronic low-dose risperidone treatment is 
remarkable that is discussed for the first time. As well as the use of risperidone for the 
treatment of stuttering, stuttering adverse effect seems to be interesting as a paradox.  
(Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 403-404)
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Giriş

Kekemelik, bireyin konuşmasının gerek akıcılık, gerekse za-
manlama yönünden yaşına uygun olmayan biçimde bozulması 
olarak tanımlanmaktadır. Bu bozukluk seslerin ve hecelerin sık 
sık yinelemeleri ve uzatılmaları ile belirlidir. Diğer aksaklıklar 
ise, ünlemler, sözcük kesilmeleri, duyulabilir ya da sessiz bloklar, 
dolambaçlı yoldan konuşma, sözcükleri gergin bir vurgulama ve 
tek heceli sözcük yinelemeleridir (1).

Kekemeliğin edinsel ve gelişimsel olarak iki tipi mevcuttur. 
Gelişimsel tip kekemelik daha sık görülmekle beraber genellikle 

çocukluk veya ergenlik döneminde yavaş yavaş gelişmektedir (2). 
Gelişimsel kekemeliğin başlangıcı genellikle 2-7 yaşlar arasında 
olup yaklaşık 4 yaşında arış göstermektedir (3). Edimsel kekeme-
lik ise herhangi bir yaşta aniden başlayabilmektedir. Nedenleri ise 
genellikle beyin fonksiyonlarındaki bozulma, inme, kafa travması, 
beyin tümörü ve beyni etkileyen diğer durumlardır (2). 

İlaç yan etkilerine bağlı olarak nadir de olsa edinsel kekemelik 
görülmektedir. Antipsikotiklere bağlı kekemelik ise nadiren ortaya 
çıkmaktadır. Literatürde klorpromazin, trifluperazin, flufenazin, le-
vopromazin, olanzapin, klozapin, aripiprazol ve risperidon gibi antip-
sikotiklere bağlı edinsel kekemelik olgularına rastlanılmıştır (4,5,6,7).



Risperidon D2 ve 5 HT2A reseptörlerinin güçlü antagonisti olup 
noradrenalin α1 ile α2 reseptörlerine yüksek afinite göstererek 
etki etmekte ve psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları 
ve davranım bozuklukları hatta kekemelik tedavisi dahil olmak 
üzere geniş bir spektrumda kullanılmaktadır (8).

Literatürde psikotik bozukluğu olan ve kısa süreli yüksek doz 
risperidon kullanımına bağlı gelişen iki kekemelik olgusu dışında 
başka vaka sunumuna rastlanılmamıştır. Mental retardasyonu 
mevcut olan olgumuzda ise kronik düşük doz risperidon kullanı-
mı sonrası gelişen kekemelik yan etkisi dikkat çekici olup ilk kez 
ayrıntılarıyla tartışılmıştır. 

Olgu

21 yaşında, bekar, ilköğretim mezunu, erkek hasta polikliniği-
mize kekemelik şikayeti ile ailesi tarafından getirildi. Yapılan gö-
rüşmede hastanın perinatal asfiksi nedeniyle orta düzeyde zeka 
geriliğinin olduğu ve buna bağlı olarak davranım bozukluğu tanı-
sı ile 2 yıldır risperidon 1 mg/gün kullandığı belirlendi. Yaklaşık 4 
ay önce aniden ortaya çıkan sesleri uzatma, duyulabilir bloklar 
ve tek heceli sözcük yinelemeleri ile karakterize kekemeliğinin 
olduğu saptandı. Ruhsal durum muayenesinde kekemelik ve 
zeka geriliği dışında aktif bir psikopatoloji saptanmadı. Nörolojik 
muayenesi normal olan hastada ekstrapiramidal sistem ile ilişki-
li yan etkiler de bulunmamaktaydı. Hastanın özgeçmişinde kafa 
travması veya başka bir özellik mevcut değildi. Aile hikayesinde 
psikiyatrik hastalık tariflenmedi. Yapılan kranial MR tetkikinde 
patoloji saptanmayan hastanın tedavisinde risperidon kesilerek 
izleme alındı. Olgunun 17 gün sonraki kontrolünde kekemeliğinin 
minimal düzeyde azaldığı gözlendi.

Tartışma

Kekemelik, antipsikotik kullanımına bağlı olarak görülebilen 
nadir bir yan etkidir. Edinsel kekemelik etiyolojisinde birçok farklı 
neden bulunmakla birlikte yapılan çalışmalarda zeka düzeyinin be-
lirleyici bir değişken olma özelliğinden uzak olduğu bildirilmiştir (9). 

Bir çalışmada da bazal ganglianın bir bölümünde yer alan 
dopamin 2 (D2) reseptör sayısı yüksekliğinin kekemeliğin altta 
yatan genetik özelliklerinden biri olabileceği öne sürülmüştür 
(10). Bununla birlikte kekemeliği olan bireylerdeki dopamin ak-
tivitesinin kontrol grubuna göre %50-200 oranında daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (11).

Wu ve ark. tarafından kekemelik etiyolojisine yönelik yapılan 
çalışmada striatumdaki hipometabolizmanın dopamin yüksekli-
ğinden kaynaklandığı PET görüntülemeleri ile gösterilmiştir (12).

Risperidon, D2 reseptör antagonizmasıyla striatal metabo-
lizmayı artırarak kekemelik semptomlarını iyileştirmektedir (13). 
Ancak çalışmalarda risperidonun kekemelik tedavisinde kullanıl-

masının yanı sıra kekemelik yan etkisinin bulunması bir paradoks 
olarak ilginç görünmektedir. Literatürde bildirilen risperidona 
bağlı gelişen iki kekemelik olgusunun her ikisinde de psikotik bo-
zukluk nedeniyle yüksek doz risperidon kullanımı mevcuttur. Bu 
olgulardan ilkinin ergenlik döneminde yaklaşık 1 yıl süre ile ge-
çici kekemelik öyküsü mevcut olup, psikotik bozukluk nedeniyle 
başlanan risperidon tedavisinin 5. gününde kekemelik şikayeti 
yinelemiştir (4). Diğer olguda ise yine psikotik bozukluk sebebiyle 
başlanan risperidon tedavisinin 11. gününde kekemelik yan etkisi 
ortaya çıkmıştır. Bu olgularda risperidon dozu 4 ila 8 mg/gün ola-
rak kullanılmıştır ve yan etki erken dönemde ortaya çıkmıştır (2). 

Diğer olgulardan farklı olarak bizim olgumuzda ise uzun sü-
reli (2 yıl) düşük doz (1 mg/gün) risperidon kullanımı ile keke-
melik yan etkisinin ilk kez görülüyor olması dikkat çekicidir. Bu 
durumun özellikle dopamin reseptör seviyesindeki değişikliklere 
mi bağlı olduğu, mental retardasyon ile ilişkili farklılıklardan mı 
kaynaklandığı ya da mental retarde olgularda kolaylıkla ortaya 
çıkabilen bir çeşit ekstrapiramidal sistem ile ilişkili yan etki ola-
bileceği mi tartışmaya açıktır. Bu farklı mekanizmaların netleş-
tirilmesinde etiyolojiye yönelik geniş kapsamlı ileri çalışmaların 
yapılması destekleyici olacaktır.
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