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Modafinil’e Bağlı Psikoz: Bir Olgu Sunumu
Modafinil-Induced Psychosis: A Case Report
Özgür AYTAŞ1, Hayriye DİLEK YALVAÇ2

Yazışma Adresi/Correspondence Address: Dr. Hayriye Dilek Yalvaç, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  Tel: +90 312 434 09 90 (62 75)   E-posta: hdyalvac@hotmail.com     

Geliş Tarihi/Received: 14.03.2013 Kabul Tarihi/Accepted: 13.06.2013

1Malatya Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Malatya, Türkiye
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye

Modafinil gündüz uykululuğu ile giden çeşitli klinik durumların tedavisinde 
kullanılmaktadır. Geç saatlere kadar çalışmak, uzun süre dikkat ve kon-
santrasyonunu devam ettirmek ve duygudurumunu canlandırmak isteyen 
bireyler tarafından da kullanılabilmektedir. Literatürde modafinil kullanı-
mına bağlı psikoz geliştiği bildirilen olguların tıbbi veya psikiyatrik hastalık 
öyküleri bulunmaktadır. Tıbbi veya psikiyatrik hastalık öyküsü olmaksızın 
modafinil kullanımına bağlı psikoz geliştiği bildirilen bir olguda laboratuvar 
koşullarında vardiyalı iş simulasyonu yapılması sözkonusudur.  Literatürdeki 

olgularda 200-400 mg/gün veya daha yüksek dozlarda psikoz veya mani ge-
liştiği bildirilmektedir. Bu yazıda sunulan olguda tıbbi ve psikiyatrik hastalık 
öyküsü olmaksızın ders çalışma performansını arttırmak için kullanılan 100 
mg/gün modafinil ile psikoz gelişmiştir. Sağlıklı bireyler de olsa, modafinil 
düşük dozlarda kullanılsa bile psikoz yapıcı riskinden dolayı hastaların dik-
katli psikiyatrik izleminin yapılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Modafinil, psikoz, dikkat

Modafinil is used in the treatment of excessive day time sleepiness as-
sociated with several clinical conditions. It can also be used for affective 
stimulation for working late and/or concentrating for a long time. The 
reported cases of psychosis associated with modafinil use in the literature, 
have medical or psychiatric diorders. There is only one reported case 
without medical or psychiatric disorder but developed modafinil relat-
ed psychosis, which is a case under simulated shift work in laboratory 
conditions. The cases in the literature are reported to develop mania or 

psychosis with 200-400 mg/day or higher doses. The case reported in this 
manuscript develop psychosis with 100 mg/day dosage. This case has no 
previous psychiatric and medical disorder history and not being on a shift 
work. The aim of modafinil use in this case was reported as increasing the 
concentration and performance while studying. Modafinil using patients 
must be psychiatrically monitored for its potential psychotic effect even in 
previously healthy individuals and low doses. 
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ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ
Modafinil gündüz uykululuğu ile giden çeşitli klinik durumların tedavisinde kullanılmaktadır (1). Kesin mekanizması tam olarak anlaşılamamakla 
birlikte dolaylı olarak gamma-aminobütirik asit (GABA) inhibisyonu, dopamin reseptör agonizması ve alfa-1 (α1) adrenerjik agonizma yaptığı 
düşünülmektedir (2). Vardiyalı çalışanlarda gelişen uyku bozukluğu, obstruktif uyku apne sendromu ve narkolepsiye bağlı aşırı uyku eğilimi olan 
hastalarda kullanımı onaylanmış olmakla birlikte, bu alanlar dışında da klinik pratiğimizde kullanılmaktadır (3). Uyanıklık verici etkisinin yanında 
duygudurumda canlanma ve hatırlamayı artırma etkileri bulunmaktadır. Modafinil hastalıkla ilişkili yorgunluk durumlarında, dikkat eksikliği hipe-
raktivite bozukluğunda (DEHB), Alzheimer hastalığında, yaşa bağlı bellek bozukluğunda, depresyonda, idiyopatik hipersomniyada, şizofrenide 
bilişsel bozuklukta, miyotonik distrofide, multiple sklerozda, Parkinson hastalığında, duygudurum bozukluklarında, kronik yorgunluk sendro-
munda, opiyat intoksikasyonunda, anestezi sonrası halsizlikte ve jet-lag tedavisinde de kullanılmaktadır (4). 

Farmakolojik profili özellikle geleneksel psikostimulanlardan farklıdır. Geleneksel stimulanlara göre daha az yan etkiye (aşırı motor aktivite, 
anksiyete, aşırı sinirlilik veya geri tepme etkisi gibi) sahiptir (5). Kafein, dekstroamfetamin gibi psikostimulanlarla karşılaştırıldığında uyanık-
lık ve dikkati koruma gibi alanlarda benzer öznel ve bilişsel etkiler göstermektedir (2). Erişkin DEHB’u örnekleminde yapılan bir çalışmada 
modafinilin tipik olarak bozulmuş olan dikkat, planlama ve yönetici işlevler gibi bilişsel alandaki performansı artırdığı bulunmuştur (6). 
Önerilen doz aralığı günde tek sefer veya ikiye bölünmüş dozlarda 200-400 mg/gündür (7).

Bu ilaca bağlı bildirilen çok az sayıda psikoz ve mani olgusu bulunmaktadır. Bu yazıda ders çalışma performansını ve konsantrasyonunu ar-
tırmak için ayaktan polikliniğe başvuran ve modafinil 100 mg/gün tedavisi başladıktan 5 gün sonra psikotik bulgularla acil servise başvuran 
bir olgu sunulmuştur.
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OLGU
On sekiz yaşında üniversite sınavına hazırlanan bayan hasta dikkatini sür-
dürememe ve ders çalışma performansının beklentisinin altında olması 
şikayetiyle psikiyatri polikliniğine başvurdu. Ders çalışma performansını 
ve konsantrasyonunu artırmak için başvuran hastanın alınan öyküsünden 
herhangi bir psikopatolojisi olmadığı düşünüldü. Hastanın özgeçmişinde 
fiziksel veya psikiyatrik bir hastalığı, kullandığı bir ilaç veya madde bu-
lunmamaktaydı. Soygeçmişinde herhangi bir psikiyatrik hastalık tanımlan-
madı. Yapılan kan tetkiklerinde hemogram, kan biyokimyası, tiroid fonk-
siyonları normal sınırlardaydı. Modafinil 100 mg/gün sabah, tok karnına 
alması önerilen hastanın tedavinin üçüncü gününden itibaren öfkeli ol-
duğu, şüpheci tavır ve tutumlar geliştirdiği, belirti ve bulgularının hızlı bir 
şekilde şiddetlendiği, tedavinin dördüncü gününde gece hiç uyumadığı ve 
sürekli tedirgin olduğu, tedavinin beşinci gününde acil servise yakınlarının 
zoruyla ajite bir halde getirildiği, aynı gün hastanın modafinili kestiği öğre-
nildi. Modafinil tedavisi sırasında hasta herhangi başka bir ilaç veya mad-
de kullanmamıştı. Ruhsal durum muayenesinde; bilinci açıktı. Yer, zaman, 
kişi oryantasyonu tamdı. Saçları dağınık ve taranmamıştı. Kendine bakımı 
kısmen azalmıştı. Konuşma hızı hafif artmıştı. Bakışları oldukça şüpheci 
ve öfke içerikliydi. Hareketlerinde motor gerilim belirtileri izleniyordu. 
Paranoid sanrıları mevcuttu. İstemsiz dikkati artmıştı. Yargılaması kısmen 
bozulmuştu. Modafinilin tetiklediği psikotik atak tanısıyla servise yatırıl-
masına karar verildi. Ancak hasta yakınlarının kabul etmemesi üzerine 
hastaya 5 mg haloperidol ve 2 mg biperiden im enjeksiyon yapıldı ve 
risperidon ağızda eriyen form 2 mg/gün ve biperiden 4 mg/gün tedavi-
sine başlandı. Bir gün sonra poliklinik kontrolüne çağrıldığı halde hasta 
yakınları tarafından bir hafta sonra psikiyatri polikliniğine getirildi. Acil 
serviste yapılan enjeksiyon sonrası hastanın ertesi sabaha kadar uyuduğu, 
başlanan ilaç tedavisinden sonra belirti ve bulgularının hızlı bir şekilde 
iyileşmeye başladığı, tedavinin ikinci gününde paranoid sanrılarının belir-
gin azaldığı, uykuları düzene giren hastanın öfkeli ve saldırgan tavırlarının 
tedavinin üçüncü gününden itibaren ortadan kalktığı, tedavinin altıncı gü-
nünden itibaren belirgin bir şikayetinin kalmadığı öğrenildi. Yapılan kont-
rol muayenesinde hastanın psikotik belirtilerinin olmaması, yoğun sedas-
yonun olması nedeniyle risperidon ve akineton tedavisine son verildi. İlaç 
tedavisine son verildikten bir hafta sonraki poliklinik kontrolünde ruhsal 
durum muayenesi tamamen normal olarak değerlendirildi. 

TARTIŞMA
Modafinil erişkin ve çocukluk çağı DEHB’da çalışılmış, erişkin DEHB’da 
geleneksel stimulanlara alternatif olarak kabul edilmiştir (8). Ayrıca geç 
saatlere kadar çalışmak, uzun süre konsantrasyonunu devam ettirmek 
ve duygudurumunu canlandırmak isteyen bireyler tarafından da kullanı-
labilmektedir. Bu ilaca talep lise öğrencileri, kariyere yeni başlayıp, yüksek 
performans sergilemek isteyenler, rekabet ortamında bulunan sporcular 
arasında yüksektir (9). Olgumuza dikkat ve performansını arttırmaya yö-
nelik olarak modafinil 100 mg/gün dozunda başlandı. Modafinilin öneri-
len doz aralığı günde tek sefer veya ikiye bölünmüş dozlarda 200-400 
mg/gündür (7). Olgumuza önerilen günlük dozun altında başlanmış ol-
masına rağmen tedavinin üçüncü gününde psikotik belirtileri başlamıştır. 
Acil serviste toksikolojik bir analiz yapılmamış olması bir eksikliktir. Lite-
ratürde modafinil kullanımına bağlı bildirilen mani ve psikoz olgularında 
ilacın 200-400 mg/gün doz aralığında veya daha yüksek dozlarda verildiği 
görülmüştür. Ayrıca bildirilen olguların tıbbi veya psikiyatrik hastalık öy-
küleri bulunmakta veya vardiyalı işte çalışmaktadırlar (10,11). Olgulardan 
biri laboratuvar koşullarında gönüllülerde vardiyalı iş simulasyonu yapı-
lırken modafinilin uyku, bilişsel performans, duygudurum üzerine etki-
lerinin incelendiği bir çalışma esnasında psikotik semptomların geliştiği 
bir vakadır. Sadece bu olgunun bilinen bir tıbbi veya psikiyatrik hastalığı 
bulunmamaktadır (10). Olguların bir kısmı şizofreni tanısı konan, antip-

sikotik ilaçların uykululuk yan etkisi için modafinil başlanan ve modafinil 
ile psikozu alevlenen hastalardı (12,13,14). Bizim olgumuz ise fiziksel ve 
psikiyatrik bir hastalığı olmayıp, herhangi bir ilaç veya madde kullanmayan, 
aynı zamanda vardiyalı bir işte de çalışmayan ilk olgudur. Modafinil kesilip 
antipsikotik tedavi başlandıktan bir hafta sonra hastanın hiçbir şikayeti 
kalmamış ve antipsikotik tedavisi de kesilmiştir. Sonrasında da herhangi 
bir psikiyatrik tablo görülmemiştir.

Literatürde somatizasyon bozukluğu ve depresyon nedeniyle tedavi alan 
54 yaşındaki erkek hastaya modafinil başlandıktan sonra gelişen muhte-
melen modafinil kullanımıyla ilişkili geç başlangıçlı bir mani olgusu da yakın 
tarihte bildirilmiştir (1). Ayrıca Lewy cisimcikli demansı olan iki olguya gün 
boyu süren uykululuk için modafinil verilmesinden sonra ajitasyon ve psi-
kotik semptom geliştiği bildirilmiştir (15).

Modafinilin uyanıklığı sağlayıcı etkileri serotonin sistemi üzerinden ön beyinde 
GABA salınımını inhibe ederek olmaktadır (16). Modafinil GABA salınımı-
nın inhibisyonu ile nükleus akkumbensteki dopamin düzeylerini artırmakta-
dır. Aynı zamanda zayıf dopamin geri alım inhibitörü özelliği bulunmaktadır 
(1,16). Gerek GABA salınımının inhibisyonu gerekse dopamin geri alım inhi-
bitörü özellikleri modafinile bağlı psikoz gelişiminde etken olabilir.

Bu yazıda bildirilen olguda 100 mg/gün Modafinil ile psikoz gelişmiştir. Bu 
nedenle modafinil başlananların sağlıklı bireyler de olsa, düşük dozlarda bile 
kullanılsa psikoz geliştirebilme riski göz önünde bulundurularak dikkatlice 
izlenmesi gerekmektedir.
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