
ÖZET
Kafein, tüm dünyada s›kl›kla kullan›lan bir uyar›c›d›r.

Son y›llarda çocuklarda tüketimi artmaktad›r. Artan tüke-
tim tolerans geliflimi ve uzun dönem olumsuz etkilere ne-
den olabilir. Bizim iki olgumuzda yo¤un kafein al›m›na ba¤-
l› geliflen tolerans ve olumsuz etkileri saptanm›flt›r.
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ABSTRACT
Caffeine is a stimulant commonly used throughout the

world. During the recent years the consumption of caf-
feine has been increasing in children. Increased consump-
tion may cause tolerance development and long-term
adverse effects. In our two cases, the tolerance due to
heavy caffeine intake and the adverse effects of it have
been identified.
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G‹R‹fi
Kafein, tüm dünyada s›kl›kla kullan›lan bir uyar›c›d›r (1).

Geçmiflte daha çok yetiflkinler taraf›ndan kahve ve çay ola-
rak kullan›l›rken, son dönemlerde farkl› formlar fleklinde
(so¤uk kahve, çay, so¤uk çay, kolal› içecekler, enerji içecek-
leri, çikolatalar vb) çocuklar taraf›ndan da kullan›m› h›zla
artmaktad›r (2). Yetiflkinlerde afl›r› kullan›m› hariç genelde
güvenli kabul edilmekle birlikte çocuk ve ergenler için he-
nüz bu konuda ki çal›flmalar yetersizdir. Çocuklarda artan
tüketimin kafeinin etkilerine tolerans  geliflimine neden ola-
ca¤› bilinmektedir. Dolay›s›yla zaman içerisinde artan kulla-
n›ma efllik edebilecek fiziksel, psikolojik ve davran›flsal so-
runlar önem kazanmaktad›r. Bu ba¤lamda, yaz›da düzenli
ve yüksek doz kafein kullan›m› olan iki ergen olgu sunula-
cakt›r.

Olgu 1
12 yafl›nda k›z hasta için dikkat sorunlar› sebebiyle aile-

si taraf›ndan hastaneye baflvuruldu. Yap›lan anamnez ve
psikiyatrik de¤erlendirme sonucunda dikkat eksikli¤i hipe-
raktivite bozuklu¤una yönelik semptomlar›n 6 yafl›ndan bu
yana bulundu¤u ve günlük yaflam ifllevlerini etkiledi¤i sap-
tand›. Di¤er taraftan özellikle akademik performansa iliflkin
yak›nmalar son dönemde belirginleflmekte idi. Hastan›n
psikostimulan kullan›m› için uygun oldu¤u düflünülüp Me-
tilfenidat HCl 27 mg/gün baflland›. Uygulanan tedavi ile
dikkatsizlik, dürtüsellik, akran iliflkileri, ebeveynlerle olan

iliflkilerde belirgin düzelme sa¤land›. Tedaviden bir ay son-
ra hasta uykusuzluk yak›nmas›n› ifade etti. Uykusuzlukla
iliflkili öykü derinlefltirildi¤inde hastan›n iki y›ld›r günlük 10-
15 kutuya varan buzlu çay tüketti¤i ve çay içmeden uyku-
ya dalamad›¤› ö¤renildi. Çay tüketimi zaman içerisinde ar-
t›fl göstermiflti. Çay almad›¤›nda durgunluk, bayg›nl›k hissi,
sinirlilik, bafla¤r›s›, yorgunluk, ifltah ve enerji azl›¤›ndan ya-
k›nmaktayd›. Bu sebeple artan miktarlarda buzlu çay tüke-
tiyordu. Buzlu çay›n d›fl›nda so¤uk kahve, gazl› içecek ve çi-
kolata da tüketiyordu. 2011 yaz›ndan bu yana so¤uk çay
içmedi¤i bir gün bile olmad›¤›n› ifade ediyordu. ‹ki y›ll›k sü-
re içerisinde ald›¤› çay›n içeri¤indeki flekerinde etkisi ile vü-
cut a¤›rl›¤›nda yaklafl›k 10 kiloluk bir art›fl olmufltu. Hasta-
n›n ayn› zamanda difllerde çürüme ve gastroözofajik reflü-
ye iliflkin yak›nmalar› bulunmaktayd›. Hasta, so¤uk çay iç-
mekten keyif ald›¤›n› ama bu yo¤unlukta içmenin kendisi-
ni rahats›z etti¤ini ve kontrol edemedi¤ini ifade ediyordu.
Hasta ile günlük kafein dozunun azalt›lmas› ve almad›¤›n-
da oluflan yak›nmalarla bafla ç›kabilmesi için davran›flç› bir
program oluflturuldu ve 1 ayl›k bir süreçte hastan›n kafein
al›m› ve yak›nmalar› en alt düzeye indirildi. 

Olgu 2
11 yafl›nda erkek hasta, okul baflar›s›zl›¤› ve sinirlilik se-

bebiyle hastaneye baflvuruldu. Yap›lan anamnez ve psiki-
yatrik de¤erlendirme sonucunda dikkat eksikli¤i hiperakti-
vite bozuklu¤u ve davran›m bozuklu¤una  yönelik semp-
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tomlar›n 4 yafl›ndan bu yana bulundu¤u ve günlük yaflam
ifllevlerini etkiledi¤i saptand›. Sinirlilik yak›nmas› sorguland›-
¤›nda özellikle çay içmedi¤i zamanlar yo¤un bir flekilde ya-
flad›¤› saptand›. Hastan›n son iki y›ld›r daha yo¤un olmak
üzere günlük 30-40 barda¤a varan bir çay tüketimi söz ko-
nusuydu. Oldukça zay›f görünümlü olan hasta daha önce
çocuk hastal›klar› uzman› taraf›ndan de¤erlendirilmifl ve
demir eksikli¤i anemisi saptanm›flt›. Çay tüketimi ile do¤ru-
dan iliflkili olan aneminin yan›nda hastan›n bedensel gelifli-
mi de olumsuz etkilenmiflti. Hastan›n annesi, o¤lunun çay
kullan›m› ile bafl edemedi¤ini, içmedi¤inde h›rç›nlafl›p teh-
ditler etti¤ini ifade ediyordu. Geçmiflte bu çay al›flkanl›¤›na
sempati ile bak›l›rken art›k ciddi bir sorun oldu¤unu ifade
ediyorlard›. Görüflme ile ilgili ciddi direnci olan hasta için bir
görüflme takvimi ve davran›flç› plan oluflturulmakla birlikte
süreklilik sa¤lanamad›. 

TARTIfiMA
Kafein, adenozin reseptör  antagonisti olarak etki gös-

termektedir (3). Periferik ve santral sinir sistemi üzerinde
uyar›c› etki göstererek uyan›kl›¤› artt›r›r (4). Yetiflkinlerde
akut kafein al›m›n›n duygudurum, dikkat ve bedensel ifllev-
ler üzerinde etkisi bulunmaktad›r. Orta düzeyde dozlarda
iyi olma hissi, konsantrasyon art›fl›, enerji ve uyan›kl›k art›fl›-
na neden olmaktad›r. Yüksek dozlarda ise kayg› art›fl›, bu-
lant› ve gerginli¤e yol açabilir. Kronik kullan›mda olumlu ya
da olumsuz olarak yaflanan bu etkilerden baz›lar›na tole-
rans geliflirken di¤erlerine geliflmeyebilir ve yetiflkinler bu
sebeple artan oranlarda kullanarak tüketime devam edebi-
lirler (5). Kafein kullan›m›na iliflkin az say›da çocuk ve er-
genle yap›lm›fl çal›flmada, eriflkinlerdekine benzer etkileri
oldu¤u gösterilmifltir (6,7).  Bafl a¤r›s›, bafl dönmesi, yor-
gunluk gibi yoksunluk belirtileri de yetiflkinlerle ayn›d›r (8).
Uzun dönem yo¤un kafein al›m›n›n çocuklardaki etkisi tam
bilinmese de flekerle birlikte al›nd›¤›nda dengesiz beslenme
ve obeziteye, uyku düzeninde bozulmaya neden olabilece-
¤i bildirilmektedir (9, 10). Çocuk ve ergenlerin beyin gelifli-
mi üzerine etkisi olup olmad›¤› ise hala yan›tlanmay› bekle-
mektedir. Bizim iki olgumuzda da yüksek doz kronik kafe-
in al›m›n›n ard›ndan tolerans, yoksunluk belirtileri ve davra-
n›flsal sorunlar görülmektedir. Çocuklarda çeflitli kaynaklar-

dan kafein al›m›ndaki art›fl trendi göz önüne al›nd›¤›nda
benzer sorunlarla daha s›k karfl›lafl›laca¤› ve dolay›s›yla kul-
lan›m›n daha ayr›nt›l› sorgulanmas›n›n gerekti¤i düflünül-
mektedir. Uzun dönem kullan›ma iliflkin ileri araflt›rmalar
gerekmektedir. 
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