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چکیده

در کَدکاى ٍ در   ٍ کپسَل  باضد ٍ بِ صَرت قزظ ّا هی دستگاُ عصبی است. اثزات فارهاکَلَصیک آى تا حدی ضبیِ آهفتاهیيریتالیي یک هتیل فٌیدیت ٍ هحزک 
َد. ض ّاست کِ بزای کَدکاى هبتال تجَیش هی رٍد ٍ سال فعالی بِ ضوار هی تزیي دارٍ در درهاى بیص ضَد. ایي هادُ هؤثزتزیي ٍ رایج ّای هغشی استفادُ هی بعضی آسیب

آهَساى بِ هٌظَر افشایص توزکش ٍ با ّدف هَفقیت در اهتحاًات هَرد  با ایي حال، پتاًسیل سَء هصزف آى باال است ٍ در بعضی اس اقطار هاًٌد داًطجَیاى ٍ داًص
ی استٌطاقی  َارض هتعددی را ایجاد ًواید. استفادُتَاًد ع ی استٌطاقی ٍ اس طزیق بیٌی ٍ تشریق ٍریدی آى، هی گیزد. هصزف دس باال ٍ بِ ٍیضُ استفادُ استفادُ قزار هی

پذیزی ٍ رفتارّای پزخطز، پاراًَیا ٍ سایکَس باضد. در بعضی  تَاًد ضاهل تحزیک ریتالیي عَارضی ضبیِ هصزف کَکائیي ٍ آهفتاهیي دارد ٍ عَارض عصبی آى هی
ضدُ است. با تَجِ بِ ایي کِ ریتالیي بِ عٌَاى بْتزیي دارٍ در درهاى کَدکاى هبتال بِ ّا گشارش  ّای حیَاًی ًیش صدهات ساختواًی دستگاُ عصبی ٍ بزخی ارگاى هدل
اضتِ باضد ٍ فعالی هطزح است ٍ پتاًسیل سَء هصزف باالیی ّن دارد، السم است کٌتزل ٍ ًظارت سیادی در تَسیع ٍ هصزف آى بزای افزاد تحت درهاى ٍجَد د بیص

 .ت بِ عول آیدجای آى هواًع ّوچٌیي، اس تَسیع ًابِ

 هَاد هتیل فٌیدیت، آهفتاهیي، سَء هصزف واژگان کلیدی:

 
هجلِ داًطکدُ . ریتالین و عوارض ناشی اس سوء مصزف آن .، ضعباًی رًٍاک، علیشادُ اکزم، رفیعی هاًی، سلیواًی هٌصَرُیاسویٌاکاتبی  کاتبی اهیزرضا، ارجاع:

 170-176(: 420) 35؛ 1396پشضکی اصفْاى 

 

 مقذمه

ضیتالین یک زاضوی مؤثط تط ؾیؿتم عهثی اؾت که  ته  عاه او اولهین     

فعهالی قهااذت  قهس      زاضوی مااؾة تطای زضماو ک زکاو مثتال ت  تهیف 

ههایی ماناهس افؿهطز ی، تهسذ اتی،      اؾت. همچاین، زض زضماو تیمهاضی 

قه ز   نسمات مغعی، ؾطعاو، زضز و اذتالالت قهااذتی اؾهتداز  مهی   

زضنهس ممعیهت    5فعهالی که  وهسوز     یف(. این ماز  زض ؾهاسض  ته  1)

کاهس، مهؤثطیطین زاضو    ک زکاو ؾن مسضؾ  ت  ویػ  پؿطاو ضا زض یط مهی 

(. زظ زضمانی ضیتهالین  2-4ضوز ) تا کمتطین ع اضو مانثی ت  قماض می

تط اؾاؼ یكریم پعقک و یحمل فطز ت  نه ضت ذه ضاکی ییه یع    

اضز ق ز و زض این ن ضت ع اضو مانثی کمی زض تعضهی مه اضز ز   می

ی ایهن   ک  قامل ؾطزضز و معس  زضز اؾت. تا ی م  ت  این ک  اؾهتداز  

( اثطایی قثی  مههط  تعضهی مه از مرهسض زاضز،     5-6زاضو زض زظ تاال )

( و ممکن اؾت عه اضو  7-8پتانؿیل تاالیی تطای ؾ ء مهط  زاضز )

ی واضط تا هس  پطزاذتن ت  ع اضو ؾه ء   مسی اییاز نمایس. مغالع 

 نیا   طفت.مهط  ضیتالین ا

 

 ی استفاده از دارو تاریخچه

( 1ؾاذت  قس )قهکل   1944ضیتالین یا متیل فایسیت اولین تاض زض ؾال 

ت  عاه او اذتهطاث ثثهت  طزیهس. ؾه ؽ ته  نه ضت         1954و زض ؾال 

ها م ضز  زض کلیایک 1957و پؽ اظ آو زض ؾال  1955آظمایكی زض ؾال 

(. ایهن زاضو اظ عهط  ؾهاظماو  هصا و زاضوی     7اؾتداز  قهطاض  طفهت )  

فعهالی و مثتالیهاو ته      ک زکاو مثهتال ته  تهیف    آمطیکا تطای اؾتداز  زض

(. ضیتهالین ته  عاه او    9اذتالالت ذ اب م ضز یأییس قطاض  طفت  اؾت )

تاقههس، امهها زض تعضههی  فعههالی مغههط  مههی اولههین انترههاب تههطای تههیف

 یمرورمقاله 
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 یطز. ایهن مهاز  ا لهة ته       های زیگط نیع م ضز اؾتداز  قطاض می تیماضی

عضیقی و ت  قهکل په زض   قکل قطل و یا ک ؿ ل و  اهی ت  ن ضت ی

اؾت. همچاین، زض ک زکانی ک  مكهکل عهس  یمطکهع و فعالیهت ظیهاز      

یها   10 طزز. زظ معم ل آو ت  ن ضت ذه ضاکی تهین    زاضنس، یی یع می

تاقهس    ط  ت  ن ضت ضوظان  تط اؾاؼ ؾن و واکاف تیماض می میلی 60

 ط  کیل  1361ی آمطیکا اظ  (. ی لیس متیل فایسیت زض ایاالت متحس 10)

ضؾهیس  اؾهت و    2016کیله  ط  زض ؾهال    10410، ته   1985زض ؾال 

(. 11زههس )  ضا نكهاو مهی   2016یا  2011های  تطاتطی اظ ؾال 6افعایف 

فعهالی   عالو  تط این، یعساز ک زکاو یكریم زاز  قس  ت  ؾاسض  تهیف 

 (.12تطاتط قس  اؾت ) 5/2ی ظمانی،  زض همین زوض 

 

 
 (11فنیدیت ). ساختار شیمیایی متیل 1شکل 

 

 مکانیسم و اثرات فارماکولوژیک

متیههل فایههسیت محههطا زؾههتگا  عهههثی اؾههت و یهها وههسی اثههطات   

ها زاضز و زض نهایت، مایط ت  آظازؾاظی و  فاضماک ل غیک قثی  آمدتامین

(. 14-16قه ز )  ؾیااپؿهی مهی   ههای پهؽ   افعایف زوپهامین زض نه ضوو  

ؾیؿتم مهاضی وطکتهی  افعایف زوپامین، ظمیا  ضا تطای یحطیک فعالیت 

آوضز و تاعه    لیمثیهک ته  ومه ز مهی     -فطونتهال  -زض مح ض اوضتیهت 

ق ز. زض نتیی ، ک زکاو قازض ذ اهاهس ته ز    ها می افعایف مهاض ایم الؽ

 (.7، 17ی م  ذ ز ضا زض م اضز ضطوضی متمطکع کااس )

مکانیؿم اثط ضیتالین ته  آمدتهامین و ک کها ین قهثاهت زاضز و زض     

های زوپهامین زض اؾهتطیای   مغهع     ی ظیاز اظ آو،  یطنس  ن ضت اؾتداز 

(. اظ 18-19کااهس )  ق نس و نیاظ ت  یکهطاض اؾهتداز  پیهسا مهی     واتؿت  می

های فاضماک ل غیک ضیتالین آو اؾت که  ذیلهی ؾهطیز اظ     زیگط ویػ ی

ؾهاعت   2-7ی عمهط آو وهسوز    ق ز و نیمه   عطیق   اضـ مصب می

زقیقه    8-15ل وضیسی، عی مهست  (. اظ عطیق یعضیق زاذ20تاقس ) می

(. ا لة تطای زضماو اظ زظههای  21ضؾس ) ای مغع می های قاعس  ت  هؿت 

قهه ز.   ههط  ضوظانهه  تهه  نهه ضت ذهه ضاکی اؾههتداز  مههی میلههی 30-20

 ط  اظ آو اثطایی ماناس اؾهتداز  اظ آمدتهامین    میلی 60ی تیكتط اظ  اؾتداز 

ذههل وضیههسی آو نیههع ی زا (. وههساک ط زظ اؾههتداز 22و ک کهها ین زاضز )

 (.23-24 ط  اؾت ) میلی 100-40
 

 عوارض جانبی مصرف ریتالین

 هطزز. اؾهتداز  اظ    ضیتالین ماناس آمدتامین تاع  افعایف ضطتاو قلة می

ی انهس   زظ تاالی این زاضو ت  ویػ  اظ ن ث یعضیقهی و یها اؾتاكهاقی، مهی    

 یأثیطات تؿیاض تهسی ضوی تهسو تگهصاضز و تاعه  ایؿهت قلثهی قه ز        

(. ن ث یعضیقی این زاضو کامالً محل ل نیؿهت و وهاوی شضات   26-25)

ی اناس مؿیط مطیهاو ذه و ضا زض عهطو      تاقس ک  می  تؿیاض ک چکی می

ی مسی ت  ضی  و یا چكهم واضز کااهس. اثهطات     ک چک تثاسنس و نسم 

ک یا  مست ضیتهالین قهامل افهعایف ضهطتاو قلهة، پطفكهاضی ذه و،        

هها، اذهتالل زض الگه ی ذه اب،      زمهک افعایف زمای تسو،  كهازی مط 

پههصیطی و وؿاؾههیت، اثههطات پانیههک و ؾههایک ظیؽ  یهه هم، یحطیههک

(. 27تاقهس )  پطیكی(، یكاج و مطگ ت  زنثال اؾتداز  اظ زظ تاال می )ضواو

اثطات زضاظ مست اؾتداز  اظ آو نیع عثاضت اظ نسم  ته  عهطو  ذه نی    

ی قلثی یها   ؾکت ی انس تاع   قلة و مغع ک  ت  زنثال پطفكاضی ذ و می

مغعی و مطگ ق ز، نسم  ت  کثهس، کلیه  و ضیه ، مكهکالیی زض تافهت      

تیای و وؽ ت یایی ت  ویػ  ا ط اؾتاكهاقی مههط  قه ز، مكهکالت     

ی یعضیقی، کاهف  های عد نی و آتؿ  زض م اضز اؾتداز  یادؿی، تیماضی

اقتهایی،  ییی، واتؿهتگی ضوانهی ته  زاضو، ؾهایک ظیؽ و      وظو و تی

 (.28اؾت )افؿطز ی 
 

 سوء مصرف ریتالین

ی ؾه ء مههط     ق اهس کهافی اظ مقهاالت و ماهاتز یحقیقهایی زضتهاض      

ضیتالین ت  زؾت آمس  اؾت و این هكساضی مهت اقكهاض مرتلهب ته     

تاقس. این زاضو پتانؿهیل تهاالیی تهطای ؾه ء      ویػ  مترههاو تالیای می

و یمطکهع ضا  ی انس ه قهیاضی   ها می مهط  زاضز. ضیتالین ماناس آمدتامین

آم ظاو، زانكی یاو و مترهههاو تهطای    افعایف زهس. تؿیاضی اظ زانف

ضؾهس که     (. ته  نرهط مهی   29کااس ) افعایف ی م  اظ ضیتالین اؾتداز  می

یهط مغالعه  نمایاهس و     کاس یا ضاوت مهط  آو ت  زانكی یاو کمک می

کااهس، ته     اوؿاؼ ذ تی زاقت  تاقاس. کؿانی ک  اظ ضیتالین اؾتداز  می

زهاههس. زؾتطؾههی تهه  آو زض ایههاالت  افههعایف زظ آو یمایههل نكههاو مههی

یط اؾت و ته  همهین علهت اؾهتداز  اظ آو نیهع       ی آمطیکا ضاوت متحس 

(. وقتهی ایهن زاضو اظ عطیهق تیاهی مههط  قهه ز      7تاقهس )  تیكهتط مهی  

)اؾتاكاقی(، یهأثیطایی مكهات  ک کها ین زاضزع یعاهی آظازؾهاظی ؾهطیز       

افتهس که  ایهن امهط مایهط ته  اییهاز         مهی  ها ایدها   زوپامین زض ؾیااپؽ

ق ز. تااتطاین، یه یط کلیایکی ؾ ء مههط  ایهن    ؾطذ قی ؾطیز می

 (.19-22ماز  ت  ک کا ین قثاهت تؿیاضی زاضز )

انس که  محهل ایههال متیهل فایهسیت زض       نتایج مغالعات نكاو زاز 

مؿیطهای زوپامیاطغیک تها ک کها ین یکؿهاو اؾهت و اثهط ؾطذ قهی       
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تاقس. تها ی مه     انس، یکؿاو می هط زو زاضو ضا زضیافت کطز تیماضانی ک  

ت  این ک  یأثیطات ک کا ین تا آمدتامین، زکؿتطوآمدتامین، متاآمدتهامین و  

ی انس ت  ییم پعقکی اعالعایی اضای   (، می30متیل فایسیت مكات  اؾت )

زهس ک  تط اؾاؼ آو ت  زضکی اظ اوتمال ؾ ء مههط  متیهل فایهسیت    

فایسیت ظمانی ک  زض مقهازیط ظیهاز و اظ عطیهق تیاهی و یها      تطؾس. متیل 

ی  ی انس اظ یک عامل زاضویهی ته  یهک مهاز      وضیسی زضیافت ق ز، می

مرسض تا امکاو ؾ ء مهط  یثسیل  طزز. زض زؾتطؼ ت زو یهک زاضو،  

تاقس و متأؾهدان  زض   یکی اظ ع امل مهم زض اوتمال ؾ ء مهط  آو می

 (.31افعایف اؾت ) زؾتطؼ ت زو متیل فایسیت ضو ت 

تاهسی   ی زاضوهای تا اوتمال ؾ ء مهط  تهاال ضز   ضیتالین زض عثق 

ی انهس مایهط ته  واتؿهتگی ؾهایک ل غیک و مؿهمی        قس  اؾت و می

هها   (. ا طچ  چاین زاضوهایی که  زض زضمهاو تیمهاضی   32قسیسی ق ز )

 یطنس، تایس یحت نراضت زقیق تاقهاس. مغالعهات    م ضز اؾتداز  قطاض می

ی مهی ت  امکاو ؾ ء مهط  این مهاز ، مایهط ته      انس ک  تی زاز نكاو 

ق ز. ههی  که زکی    ی ؾای مساضؼ می افعایف یقاضای ضیتالین زض ضز 

ی انس مایهط   فعالی می های تیف کاس ک  این زاضو یا ؾایط زضماو فکط نمی

زضنهس ایهن ک زکهاو تیهاو      16ت  ؾ ء مهط  ق ز، اما تا این وم ز، 

یقاضا قس  اؾت زاضوهای محهطا ضا تدطوقهاس و یها     کطزنس ک  اظ آناو

(. ؾ ء مهط  زض میاو اعضای ذهان از  نیهع  هعاضـ    33معامل  کااس )

 (.4قس  اؾت )

این ک  یک زاضو چقسض ؾطیز عمل کاس، اوتمال ؾ ء مههط  آو  

زهس. وقتهی متیهل فایهسیت ته  نه ضت زاذهل وضیهسی         ضا افعایف می

افتهسع ته     ک کا ین ایدا  مهی  مهط  ق ز، یأثیطات آو ت  هماو ؾطعت

 زقیقه  و متیهل فایهسیت وهسوز      4-6این نه ضت که  ک کها ین عهی     

ضؾس. ؾهطعت زض تافهت مغهعی ایهن زو      زقیق  ت  تافت مغعی می 8-4

 زاضو یکؿههاو اؾههتع تهه  عهه ضی کهه  اظ هههم قاتههل یكههریم نیؿههتاس  

ی  عاضـ م ضزی، تطای اولین تاض ت  اوتمال  زض یک مغالع  .(34-22)

قهطل مههط     125ط  متیهل فایهسیت زض تیمهاضی که  ضوظانه       ؾ ء مه

ـ  می ههای تعهسی اظ ؾه ء مههط  ذه ضاکی متیهل        کطز، اقاض  قس.  هعاض

ظایهی، پاضان یها و ؾطذ قهی     فایسیت تا اقاض  ته  عالیمهی همچه و یه هم    

(. اولین م ضز اظ ؾ ء مهط  زاذل وضیهسی متیهل   35-37وکایت زاقت )

م ضز ی م  قهطاض  طفهت    1963زض ؾال فایسیت و اضیثاط آو تا ؾایک ظیؽ 

ی  (. ت  زنثال آو، چاسین مغالع  اظ ؾ ء مهط  زاذل وضیهسی زض زهه   35)

نگط نیع ته  الگه ی    ی آیاس  (. یک مغالع 36، 38-39 عاضـ  طزیس ) 1970

مهط  و مطگ و میط ناقی اظ متیل فایسیت پطزاذت ک  ماثهز انهلی متیهل    

 (.40وهای یی یع قس  ت ز )فایسیت تطای تیماضاو، ؾ ء مهط  زاض
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فعهالی و مهعء تهتهطین     ضیتالین تهتطین زاضو تطای ک زکاو مثتال ت  تیف

ها و ضایعات مغعی اؾهت که  تاظ كهت وه اؼ ضا      زاضوها زض آؾیة

 ههههای یهههه یطتطزاضی تههها   (. زض تطضؾهههی41کاهههس ) یؿهههطیز مهههی

Magnetic resonance imaging (MRI)      مكرم قهس  اؾهت که

فعهالی،   پؽ اظ مهسیی اؾهتداز  اظ ضیتهالین زض ک زکهاو مثهتال ته  تهیف       

ی ؾهدیس، قكهط ؾهیاگ لی و     هایی اظ مغع ماناهس مهاز    ؾاذتماو قؿمت

(، امها ؾه ء مههط  آو    42 هطزز )  یاالم ؼ ته  والهت عثیعهی تطمهی    

ی انس ع اضو ناپایساض یا وتی پایساضی ضا زض مغع اییاز کاهس. نتهایج    می

انس ک  متیل فایسیت مایهط   غالعات وی انی ن ضت  طفت  عا او کطز م

قه ز و زضمهاو    ت  افعایف اؾتطؼ اکؿیسایی  زض مغع مسل ویه انی مهی  

واز و معمن تا این زاضو زض تؿیاضی اظ ؾاذتاضهای مغهعی، متات لیؿهم   

(. زض پػوهكهی که  زض آو یعضیهق زاذهل     43زههس )  انطغی ضا یغییط مهی 

های ؾ ضی انیها    قکل واتؿت  ت  زظ تط ضوی م ـنداقی ضیتالین ت  

اثط اؾت و زظ تاال تهط اؾهاؼ     طفت، نكاو زاز  قس ک  زظ پایین آو تی

ی انس ضایعات ؾاذتمانی زض ؾیؿتم عهثی اییاز نمایس  وظو وی او می

(. ؾه ء مههط  متیهل فایهسیت     43و فاکت ضهای آپ پت ظ ضا فعال کاس )

مكات  م اضز اؾتداز  اظ زظ تهاالی  مایط ت  عالیمی همچ و مؿم میت، 

قه ز. یهه یط کلیایکهی     های ؾیؿتم اعهاب مطکعی مهی  ؾایط محطا

هههای  ههها عیههب وؾههیعی قههامل نكههان   مؿههم میت تهها ایههن محههطا 

اؾکیعوفطنی، واالیی قثی  مانیهک، ؾهایک ظ، افؿهطز ی )ته  ویهػ  زض      

م قز قغز مهط ( و ان اث مرتلدی اظ واالت هییانی اظ ممل  والهت  

 (.44-45تاقس ) ک و ووكت میپانی

ی انس قهامل زنهساو    عالیم وطکتی و ضفتاضی مهط  تا زظ تاال می

قطوچ ، لمؽ مکطض و یا  ییهی زض تیاهایی، ضفتاضههای  یهط هسفماهس،      

(. اظ ممله   46وؾ اؼ عملی، ضفتاضهای یکطاض ق نس  و یهامم تاقس )

پاضان یها،   ی او ت  ی هم، پاهساض تیهه ز  یها    عالیم ؾایک ییک زظ تاال می

 ییی، اعمال  یط هسفماس و ؾؿت تاوضی اقاض  نم ز. زض م اضزی نیع 

 طیعی و افؿطز ی تهطوظ   ی هم قا ایی و  اهی ی هم تیاایی و امتماث

کاهس که     (. زض کل، ع اضو ؾایک ییک وقتی تطوظ می47-48کاس ) می

ؾ ء مهط  ت  ن ضت معمن تاقس، اما زض تطذهی مه اضز زض نه ضت    

کاهس. ایهن عالیهم ضوانهی و      ع عالیم  دت  قس  تطوظ میمهط  واز نی

هها تطعهط     هها یها هدته     ی ظمانی اظ ؾهاعت  مؿمی زض ع ل یک تاظ 

 (.49-50ق ز ) می

زظ الظ  تطای اییاز اذتالالت وطکتهی و ضوانهی ممکهن اؾهت اظ     

فطزی ت  فطز زیگط متداوت تاقهس. تعضهی اظ ؾه ء مههط  کااهس او      

اظ چاهسین زظ محهطا قهاهس     ممکن اؾت ع اضو یهاعسی ضا پهؽ 

زهاهس.   تاقاس و تطذی تا زظهای ک چک هم ع اضو قسیسی نكاو می

م اضز ز طکكی مكات  مؿم میت تا آمدتامین نیع مكهاهس  قهس  اؾهت.    

کاس، افکاض پاضان  یهس نقهف ظیهازی زاضز و     ظمانی ک  ذك نت تطوظ می

ی انهس یؿهطیز    این تستیای همطا  تا نقهم زض زاوضی و یكهریم، مهی   
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ی انس مه ضزی و    اهی ع اضو می .(46ی ذك نت و قتل تاقس ) کااس 

تا زظ پایین هم وم ز زاقت  تاقس. ت  عا او م ال، یحقیقی  عاضـ کطز 

ؾال  ته  زنثهال اؾهتداز  اظ ضیتهالین، زچهاض عالیمهی        8ک  یک ک زا 

همچ و اظ زؾت زازو نا هانی قا ایی و یعازل قس. عالیم آو پهؽ اظ  

ای اظ تیمهاضی   ل فایسیت آ اظ  طزیس و ههی  نكهان   مهط  یک زظ متی

زیگطی نساقت و پؽ اظ آو قا ایی   ـ چپ وی ت  عه ض کامهل اظ   

تین ضفت و هیج ق اهس آظمایكهگاهی، کلیایکهی و ضازی له غیکی که      

م مة اظ زؾت زازو قا ایی قثهل اظ مههط  ضیتهالین تاقهس، ومه ز      

انثی قهسیس و  (. این م ضز ممکن اؾت یکی اظ ع اضو م51نساقت )

 یط قاتل تط كت ضیتالین تاقس و تایس هاگا  زضماو مس نرط قطاض  یهطزع  

 (.51چطا ک  این عاضض  تا اکؿیػو زضمانی و ک ضین نیع زضماو نكس )

ی ظیاز اظ متیل فایسیت، مایط ت  عالیمهی   ؾمیت ناقی اظ اؾتداز 

قس  ق ز. عالیم ضوانی  عاضـ  ناقی اظ مؿم میت واز تا آمدتامین می

ایهن   .(52-53تاقهس )  ظایی،  ییی و یكاج مهی  قامل ؾطذ قی، ی هم

ها  یط ماترهط  نیؿهتع چهطا که  یهأثیطات فاضماک ل غیهک متیهل         نكان 

عالیهم ضوانهی ماناهس     .(42فایسیت قثی  هماو اثطات آمدتهامین اؾهت )  

واتؿههتگی تهه  زاضو و عهههثانیت ذیلههی قههسیس تهها اوتمههال ضفتاضهههای 

 ء مهط  متیل فایسیت ضخ زهس. هاگامی که   ی انس زض ؾ یهاممی، می

زظ تاالیی اظ زاضو مهط  ق ز، واالت یهاممی ناقهی اظ ووكهت یها    

(. تط اؾاؼ اعالعات ته   45-46، 50، 54کاس ) پانیک و ی هم تطوظ می

ههای ضوانهی، یدهاویی میهاو عالیهم مؿهم میت        زؾت آمس  اظ تیمهاضی 

 (.3ق ز ) اهس  نمیها و مهط  ک کا ین تا متیل فایسیت مك آمدتامین

 

 بحث

تا ی م  ت  ی انایی ضیتهالین زض اییهاز و افهعایف یمطکهع و ؾطذ قهی      

ناقی اظ مهط  آو ک  زض ک یا  مست یا وهس ظیهازی کهاضایی فهطز ضا     

زهس، اوتمال ؾ ء مهط  آو تؿیاض ظیاز اؾت. تا ی م  این  افعایف می

تاقهس و زض   می فعالی ک  ضیتالین تهتطین زاضو تطای ک زکاو مثتال ت  تیف

های قسیس مغعی هم زاضوی مااؾهثی محؿه ب    زضماو تطذی اظ آؾیة

ضو اؾتداز  اظ آو  طیعناپصیط اؾت. ت  همین زلیل تهطای   ق ز، اظ این می

های ق ی و مثای تهط   نام  مل  یطی اظ ؾ ء مهط  آو، الظ  اؾت آیین

ی زضمانی مكرم وم ز زاقهت    اؾتداز  اظ متیل فایسیت زض یک زوض 

اقس و فطوـ آو یحهت نرهاضت مؿهتقیم نه ضت  یهطز. همچاهین،       ت

والسین تط ظماو و میعاو مهط  زاضو ی ؾظ فطظنس ذ ز نراضت زاقهت   

مایی زاضو ی ؾظ ک زکهاو مله  یطی قه ز. تایهس ته        تاقاس و اظ مات 

آم ظاو ت  عا او تیكهتطین قكهط زض معهطو ذغهط      زانكی یاو و زانف

ی زض مه ضز عه اضو مههط  آو    ؾ ء مهط  ضیتالین، اعالعات کامل

ی ؾه ء اؾهتداز  اظ آو زض میهاو معتهازاو      زاز  ق ز. همچاین، ت  مؿأل 

ی م  و نراضت تیكتطی  طزز. تا ی م  ته  ایهن که  ایهن زاضو تهتهطین      

کاههس،  فعههالی اییهاز مهی   پاؾهد زضمهانی ضا زض ک زکهاو مثههتال ته  تهیف     

ازض پهصیطی یمها  که    مل  یطی اظ ؾ ء مههط  آو نیهاظ ته  مؿهؤولیت    

 .زضمانی، ذان از  و مامع  زاضز

 

 قذردانی تشکر و

 نساضز.

 
References 

1. Challman TD, Lipsky JJ. Methylphenidate: its 

pharmacology and uses. Mayo Clin Proc 2000; 75(7): 

711-21. 

2. Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, 

Hughes M, Eshleman S, et al. Lifetime and 12-month 

prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the 

United States. Results from the National Comorbidity 

Survey. Arch Gen Psychiatry 1994; 51(1): 8-19. 

3. American Psychiatric Association (APA). Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-

TR. 4th ed. Washington, DC: APA; 2000. p. 85-103. 

4. Goldman LS, Genel M, Bezman RJ, Slanetz PJ. 

Diagnosis and treatment of attention-

deficit/hyperactivity disorder in children and 

adolescents. Council on Scientific Affairs, American 

Medical Association. JAMA 1998; 279(14): 1100-7. 

5. Findling RL, Dogin JW. Psychopharmacology of 

ADHD: children and adolescents. J Clin Psychiatry 

1998; 59(Suppl 7): 42-9. 

6. Firestone P, Musten LM, Pisterman S, Mercer J, 

Bennett S. Short-term side effects of stimulant 

medication are increased in preschool children with 

attention-deficit/hyperactivity disorder: a double-

blind placebo-controlled study. J Child Adolesc 

Psychopharmacol 1998; 8(1): 13-25. 

7. Morton WA, Stockton GG. Methylphenidate Abuse and 

Psychiatric Side Effects. Prim Care Companion J Clin 

Psychiatry 2000; 2(5): 159-64. 

8. Levin FR, Evans SM, Brooks DJ, Garawi F. 

Treatment of cocaine dependent treatment seekers 

with adult ADHD: double-blind comparison of 

methylphenidate and placebo. Drug Alcohol Depend 

2007; 87(1): 20-9. 

9. Nupponen I. Phagocyte Activation as an Indicator of 

Systemic Inflammation in the Newborn Infant 

[Dissertation]. Helsinki, Finland: University of 

Helsinki; 2002. 

10. Rafiq A, Shah A. Stimulant-induced psychosis: 

importance of patient education and compliance. 

Prim Care Companion CNS Disord 2013; 15(6). 

11. Dafny N, Yang PB. The role of age, genotype, sex, 

and route of acute and chronic administration of 

methylphenidate: a review of its locomotor effects. 

Brain Res Bull 2006; 68(6): 393-405. 



 

 

 
www.mui.ac.ir 

 و همکاران امیررضا کاتبی ریتالین و عوارض ناشی از سوء مصرف

 174 1396چهارم فروردیه ی / هفته420ی / شماره 35سال  –مجله داوشکده پزشکی اصفهان 

12. Zito JM, Safer DJ, dosReis S, Gardner JF, Boles M, 

Lynch F. Trends in the prescribing of psychotropic 

medications to preschoolers. JAMA 2000; 283(8): 

1025-30. 

13. Wenthur CJ. Classics in Chemical Neuroscience: 

Methylphenidate. ACS Chem Neurosci 2016; 7(8): 

1030-40. 
14. Kermanian F, Mehdizadeh M, Soleimani M, 

Ebrahimzadeh Bideskan AR, Asadi-Shekaari M, 

Kheradmand H, et al. The role of adenosine receptor 

agonist and antagonist on Hippocampal MDMA 

detrimental effects; a structural and behavioral study. 

Metab Brain Dis 2012; 27(4): 459-69. 

15. Soleimani M, Katebi M, Alizadeh A, 

Mohammadzadeh F, Mehdizadeh M. The Role of The 

A2A Receptor in Cell Apoptosis Caused by MDMA. 

Cell J 2012; 14(3): 231-6. 

16. Soleimani AS, Mousavizadeh K, Pourheydar B, 

Soleimani M, Rahbar E, Mehdizadeh M. Protective 

effects of N-acetylcysteine on 3, 4-

methylenedioxymethamphetamine-induced 

neurotoxicity in male Sprague-Dawley rats. Metab 

Brain Dis 2013; 28(4): 677-86. 

17. Movassaghi S, Nadia SZ, Mohammadzadeh F, 

Soleimani M. Pentoxifylline Protects the Rat Liver 

Against Fibrosis and Apoptosis Induced by Acute 

Administration of 3,4-

Methylenedioxymethamphetamine (MDMA or 

Ecstasy). Iran J Basic Med Sci 2013; 16(8): 922-7. 

18. Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, Hitzemann R, 

Angrist B, Gatley SJ, et al. Association of 

methylphenidate-induced craving with changes in 

right striato-orbitofrontal metabolism in cocaine 

abusers: implications in addiction. Am J Psychiatry 

1999; 156(1): 19-26. 

19. Konstenius M, Jayaram-Lindstrom N, Beck O, 

Franck J. Sustained release methylphenidate for the 

treatment of ADHD in amphetamine abusers: a pilot 

study. Drug Alcohol Depend 2010; 108(1-2): 130-3. 

20. Meltzer HY. Psychopharmacology: The third 

generation of progress. New York, NY: Raven Press; 

1987. 

21. Volkow ND, Wang GJ, Gatley SJ, Fowler JS, Ding 

YS, Logan J, et al. Temporal relationships between the 

pharmacokinetics of methylphenidate in the human 

brain and its behavioral and cardiovascular effects. 

Psychopharmacology (Berl) 1996; 123(1): 26-33. 

22. Volkow ND, Ding YS, Fowler JS, Wang GJ, Logan 

J, Gatley JS, et al. Is methylphenidate like cocaine? 

Studies on their pharmacokinetics and distribution in 

the human brain. Arch Gen Psychiatry 1995; 52(6): 

456-63. 

23. Levine B, Caplan YH, Kauffman G. Fatality resulting 

from methylphenidate overdose. J Anal Toxicol 

1986; 10(5): 209-10. 

24. US Department of Justice. Drug Enforcement 

Administration Report on Methylphenidate (Ritalin). 

Washington, DC: Office of Diversion Control, Drug 

and Chemical Evaluation Section; 1995. 

25. Fazelipour S, Tootian Z, Mohammadzadeh Kazergah 

F, Kiaie B, Chegini HR, Mohammadzadeh Kazergah 

A, et al. Effect of methylphenidate hydrochloride on 

ovarian and pituitary gonadotropin hormone in 

peripubertal mice. J Gorgan Uni Med Sci 2013; 

15(1): 12-18. [In Persian]. 

26. Habel LA, Cooper WO, Sox CM, Chan KA, Fireman 

BH, Arbogast PG, et al. ADHD medications and risk 

of serious cardiovascular events in young and middle-

aged adults. JAMA 2011; 306(24): 2673-83. 

27. Cherland E, Fitzpatrick R. Psychotic side effects of 

psychostimulants: a 5-year review. Can J Psychiatry 

1999; 44(8): 811-3. 

28. Adler LA, Spencer T, McGough JJ, Jiang H, Muniz 

R. Long-term effectiveness and safety of 

dexmethylphenidate extended-release capsules in 

adult ADHD. J Atten Disord 2009; 12(5): 449-59. 

29. Outram SM. The use of methylphenidate among 

students: the future of enhancement? J Med Ethics 

2010; 36(4): 198-202. 

30. Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman and 

Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 

12th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2011. 

31. Jaffe SL. Intranasal abuse of prescribed 

methylphenidate by an alcohol and drug abusing 

adolescent with ADHD. J Am Acad Child Adolesc 

Psychiatry 1991; 30(5): 773-5. 

32. Joranson DE, Ryan KM, Gilson AM, Dahl JL. Trends 

in medical use and abuse of opioid analgesics. JAMA 

2000; 283(13): 1710-4. 

33. Musser CJ, Ahmann PA, Theye FW, Mundt P, Broste 

SK, Mueller-Rizner N. Stimulant use and the 

potential for abuse in Wisconsin as reported by 

school administrators and longitudinally followed 

children. J Dev Behav Pediatr 1998; 19(3): 187-92. 

34. Fowler JS, Volkow ND. PET imaging studies in drug 

abuse. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36(3): 163-74. 

35. McCormick, Jr, T, McNeel TW. Acute psychosis and 

Ritalin abuse. Tex State J Med 1963; 59: 99-100. 

36. Spensley J, Rockwell DA. Psychosis during 

methylphenidate abuse. N Engl J Med 1972; 286(16): 

880-1. 

37. Klein-Schwartz W. Abuse and toxicity of 

methylphenidate. Curr Opin Pediatr 2002; 14(2):  

219-23. 

38. Porfirio MC, Giana G, Giovinazzo S, Curatolo P. 

Methylphenidate-induced visual hallucinations. 

Neuropediatrics 2011; 42(1): 30-1. 

39. Lewman LV. Fatal pulmonary hypertension from 

intravenous injection of methylphenidate (Ritalin) 

tablets. Hum Pathol 1972; 3(1): 67-70. 

40. Parran TV, Jr., Jasinski DR. Intravenous 

methylphenidate abuse. Prototype for prescription 

drug abuse. Arch Intern Med 1991; 151(4): 781-3. 

41. McDonald BC, Flashman LA, Arciniegas DB, 

Ferguson RJ, Xing L, Harezlak J, et al. 

Methylphenidate and Memory and Attention 

Adaptation Training for Persistent Cognitive 

Symptoms after Traumatic Brain Injury: A 

Randomized, Placebo-Controlled Trial. 

Neuropsychopharmacology 2017. 

42. Schweren LJ, de ZP, Durston S. MR imaging of the 

effects of methylphenidate on brain structure and 

function in attention-deficit/hyperactivity disorder. 

Eur Neuropsychopharmacol 2013; 23(10): 1151-64. 

43. Comim CM, Gomes KM, Reus GZ, Petronilho F, 

Ferreira GK, Streck EL, et al. Methylphenidate 



 

 

 
www.mui.ac.ir 

 و همکارانامیررضا کاتبی  ریتالین و عوارض ناشی از سوء مصرف

 175 1396چهارم فروردیه ی / هفته420ی / شماره 35سال  –مجله داوشکده پزشکی اصفهان 

treatment causes oxidative stress and alters energetic 

metabolism in an animal model of attention-deficit 

hyperactivity disorder. Acta Neuropsychiatr 2014; 

26(2): 96-103. 

44. Kroft C, Cole JO. Adverse behavioral effects of 

psychostimulants, in Adverse Effects of Psychotropic 

Drugs. Kane JM, Lieberman JA, editors. New York, 

NY; 1992. p. 153–62. 
45. Segal D, Janowsky D. Psychostimulant-induced 

behavioral effects: possible models of schizophrenia. 

In: Lipton, MA, Di Mascio A, Killam KF, editors. 

Psychopharmacology: A generation of progress. New 

York, NY: Raven Press; 1978. p. 1113-23. 

46. Volavka J. Neurobiology of Violence. Washington, 

DC: American Psychiatric Publishing; 2008. 

47. Maksimowski MB, Tampi RR. Efficacy of stimulants 

for psychiatric symptoms in individuals with 

traumatic brain injury. Ann Clin Psychiatry 2016; 

28(3): 156-66. 

48. Bramness JG, Gundersen OH, Guterstam J, Rognli 

EB, Konstenius M, Loberg EM, et al. Amphetamine-

induced psychosis--a separate diagnostic entity or 

primary psychosis triggered in the vulnerable? BMC 

Psychiatry 2012; 12: 221. 

49. Mahmoudi M, Abedi A, Shafie E, Yarmohamadyan 

A, Karamimanesh V, Fatemi A. Comparing the 

neuropsychological features in preschool children 

with and without developmental coordination 

disorder (DCD). J Isfahan Med Sch 2014; 31(265): 

2063-80. [In Persian]. 

50. Schuckit MA. Drug and alcohol abuse: A clinical 

guide to diagnosis and treatment. New York, NY: 

Springer; 2006. 

51. Karapinar U, Saglam O, Dursun E, Cetin B, Salman 

N, Sahan M. Sudden hearing loss associated with 

methylphenidate therapy. Eur Arch Otorhinolaryngol 

2014; 271(1): 199-201. 

52. Rappley MD. Safety issues in the use of 

methylphenidate. An American perspective. Drug Saf 

1997; 17(3): 143-8. 

53. American Hospital Formulary Service. AHFS Drug 

Information 2013. Bethesda, MD: American Society 

of Health-System Pharmacists; 2012. 

54. Wender PH. Pharmacotherapy of attention-

deficit/hyperactivity disorder in adults. J Clin 

Psychiatry 1998; 59(Suppl 7): 76-9. 



 

 

1- Student, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 
2- Student, Farzanegan Gifted-Scholars High School-1, Tehran, Iran 
3- Assistant Professor, Cellular and Molecular Research Center AND Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Iran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
4- Assistant Professor, Cellular and Molecular Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran 
5- PhD Student, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, 
Tehran, Iran 
6- Associate Professor, Cellular and Molecular Research Center AND Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Iran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
Corresponding Author: Mansoureh Soleimani, Email: mansourehsoleimani@gmail.com 
 

 

www.mui.ac.ir 

 176 1396چهارم فروردیه ی / هفته420ی / شماره 35سال  –مجله داوشکده پزشکی اصفهان 

Journal of Isfahan Medical School Received: 16.01.2017 
 

Vol. 35, No. 420, 4
th

 Week, April 2017 Accepted: 09.02.2017 

 

 
Ritalin Abuse and its Complications 

 
Amir Reza Katebi

1
, Yasmina Katebi

2
, Ronak Shabani

3
, Akram Alizadeh

4
,  

Mani Rafiee
5
, Mansoureh Soleimani

6
 

 

Abstract 

Ritalin is a methylphenidate and a stimulant of the nervous system. Its Pharmacological effects are similar to 

amphetamines. Ritalin is used in hyperactive children and in some cases of brain trauma usually in the form of 

tablets. It has been the most effective and common drug for treatment of attention-deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) for years. Ritalin has a high potential for abuse, particularly in some students use it to increase focus in 

order to success in exams. Use of high-dose Ritalin via intravenous and inhalation or intranasal administration 

can cause many complications similar to cocaine and amphetamine. These complications include violent 

behavior, hallucinations, hyperexcitability, irritability, panic, and psychosis. In some animal models, structural 

damage to the nervous system and other organs has been reported. So, distribution and usage of Ritalin should 

accurately be controlled and monitored to prevent its abuse. 
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