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yazarlara bilgi

Yazıların İçerdiği Alt Bölümler ve Özellikleri 

• Başlık

• Yazar(lar)

• Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi (Her yazar için 50 
kelime)

• İletişim: Yazar(lar)ın tercih ettiği iletişim adresi/e-
posta adresi 

• Anahtar sözcükler: Index Medicus’a göre belir-
lenmiş en az 3 en çok 6 anahtar sözcük

• Türkçe Özet (200-250 kelime)

• İngilizce Özet (250-300 kelime)

• Yazı: Her yazı en az 8, en çok 12 sayfadan oluşur. 
Yazıların belirtilen sayfa sayıları kaynaklar, tab-
lolar ve şekiller hariç tutularak ve tek aralıkla 
yazılmış biçime göre verilmiştir. Yazıların 12 font 
büyüklüğünde ve Times New Roman fontunda 
kaleme alınması gerekmektedir.

• Olgu sunumu: Her yazının sonunda konu ile ilgili 
bir olgu sunumuna yer verilmesi beklenmektedir. 
İşlenen konuyu iyi bir şekilde örnekleyen bir olgu, 
tek aralıklı ve A4 boyutunda bir sayfaya sığacak şe-
kilde yazılmalıdır. Gerçek hasta örneklerinde hasta 
kimliğinin anlaşılmamasını sağlayacak önlemler 
özenle alınmalıdır.

• Tablolar, şekiller ve resimler: Yazılarda okuma-
yı, anlaşılmayı ve sonuçta eğitimi kolaylaştıracak 
tablo ve şekillerin her biri en sonda ayrı sayfalarda 
verilmeli ve metin içinde girecekleri yerler belirtil-
melidir.

• Alıntı pencerelerine metinden cümle önerileri: 
Her yazının içinde 5-8 alıntı penceresi oluşturula-
cak ve bu pencerelerde yazının içinden bazı cümle-
ler/çok kısa paragrafl ar okuyucunun konuya ilgisini 
çekmek üzere bu pencerelerde ayrıca verilecektir. 
Bu nedenle yazarların bu doğrultuda yapacakları 
öneriler konuk yayın yönetmenleri ile yayın yönet-
menlerine yardımcı olacaktır. Bu alıntı pencereleri-
ne alınacak cümle ya da cümlelere ilişkin önerilerin 
yazarlar tarafından ayrı bir sayfada sunulması bek-
lenmektedir.

• Kaynaklar: Kaynak gösterimi ve Kaynak Künyesi 
Yazım Kuralları örnekleri için aşağıdaki “Kaynak 
Yazım Kuralları” bölümüne bakınız.

Kaynak Yazım Kuralları

Metin içinde kaynak gösterimi

• Kaynak gösteriminde Vancouver Stili kullanılacak-
tır. 

• Kaynaklar metin içerisinde çıkış sırasına göre nu-
maralandırılacaktır. 

• Metin içinde numaralar üstsimge niteliğinde yazıla-
caktır. Örnek:1. 

Kaynaklar listesinde kaynak künyesi yazım 

kuralları

• Kullanılan kaynakların listesi yazının bitiminde 
“Kaynaklar” başlığı altında verilir.

• Kaynak künyesi yazımında Vancouver Stili kulla-
nılır.

• Kaynaklar metin içinde çıkış sırası dikkate alınarak 
numaralanır. Kaynaklar Listesinde numaralar yu-
varlak parantez içinde verilir. Örnek: (1)

• Kaynak Listesinde tüm yazarların adları yer alma-
lıdır.

• En sık kullanılan kaynak türleri olan “dergide yayımlan-
mış makale, kitap, editörlü kitap bölümü, yayımlanmamış 
tez, toplantıda sunulan bildiri ya da poster, dergide makale 
(elektronik), kitap (elektronik)” gibi kaynakların verilme 
biçimine ilişkin kurallar ve örnekler aşağıda veril-
miştir. Bu örnekler dışında yer alan kaynak türlerine 
ilişkin yazım kuralları için Vancouver Yazım Stilinin 
daha ayrıntılı yer aldığı kaynaklara başvurulabilir. 

Dergide makale (basılmıș)

- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı. 
- Derginin adı (italik) 
- Yayın yılı; 
- Cilt numarası (Sayı): 
- Makalenin sayfa numaraları.
Örnek: Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an 
overview. IDrugs 2004; 7(9): 846-50.

Kitap

- Yazar(lar). 
- Kitap adı (italik yazılmalıdır). 
- Seri başlığı ve numarası (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer ilk baskı değilse).
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer var-
sa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı;
- Yayın yılı. 
Örnek: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive 
Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. İkinci 
Baskı. New York: Oxford University Press; 2007.

Editörlü kitapta bölüm

- Bölüm yazar(lar)ı.
- Bölüm başlığı.
- Editör (isimden sonra daima (ed.) yazınız)
- Kitap adı (italik).
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu.
- Yayın yeri:
- Yayıncı;
- Yayın yılı.
- Sayfa numaraları.
Örnek: Jefferson JW, Greist JH. Lithium. Sadock 
BJ, Sadock VA (eds.) Kaplan & Sadock’s Comprehensive 
Textbook of  Psychiatry’de. 7. Baskı. Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2000. 2377-90.  

Yayımlanmamıș tez

- Yazar.
- Tez adı (italik yazılmalıdır)
- (Uzmanlık Tezi) ibaresi.
- Kişinin uzmanlık eğitimi aldığı kurum adı.
- Tez kabul yılı. 
Örnek: Sercan M. Depresif  Bozukluklarda Bedensel Belir-
tilerin Önemi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabi-
lim Dalı; 1987.

Toplantıda sunulan bildiri ya da poster

- Yazar(lar).
- Bildiri adı.
- Kongre adı (italik yazılmalıdır)
- Kongre tarihi,
- Kongrenin yapıldığı yer.
Örnek: Sercan M, Ger C, Oncu F, Bilici R, Ural C. 
Immigration and Violence by Mentally Disordered 
Offenders. World Psychiatric Association International 
Congress, July 12 -16 2006, İstanbul.

Çevrimiçi kaynak gösterimi

Dergide Makale (Elektronik): Çevrimiçi makale, 
basılı olan ile aynı ise basılı olan kaynak gösterilmelidir. 
Farklılık varsa çevrimiçi olan kullanılır. Eğer dergi ma-
kalesinin bir DOI (digital object identifi er) numarası 
varsa URL adresi yerine onu kullanınız. DOI maka-
lenin çevrimiçi her zaman bulunmasını sağlayan ve 
yayıncı tarafından sağlanan geçici bir ayırt edici kimlik 
bilgisidir.
- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı.
- Derginin adı (italik)
- [Çevrimiçi]
- Yayın yılı:
- Cilt numarası:
- (Sayı)
- Makalenin sayfa numaraları.
- Ulaşılabileceği adres: URL ya da DOI
- [Erişim tarihi]

Örnekler: 
(1) Arrami M, Garner H. A tale of  two citation. Na-
ture (Online)2008:451(7177):397-399. Ulaşılabileceği 
adres: http://www.nature.com/nature/journal/v451/
n7177/full/451397a.html [Erişim tarihi 20 Ocak 
2008].
(2) Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The 
novel use of  phase change materials in refrigeration 
plant. Part1: Experimental investigations. Applied 
Thermal Engineering. [Çevrimiçi] 2007;27(17-18): 2893-
2901. Ulaşılabileceği adres: doi:10.1016/j.applthere-
maleng.2005.06.011. [Erişim tarihi 14 Temmuz 2008]. 

Kitap (elektronik)

- Yazar(lar)/Editör (editör ise isimden sonra (ed.) 
yazınız)
- Başlık (italik olmalıdır)
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer birinci baskı değilse)
[e-kitap]
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer 
varsa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı
- Yayın yılı
- Ulaşılabileceği adres: URL
- [erişim tarihi] 
Örnek: Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering.  A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering. [Çevrimi-
çi] London: Thomas Telford Publishing; 2001. Edini-
lebileceği adres:  [Erişim 18 temmuz 2008].
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Değerli Meslektaşlarım,

Alkol ve madde kullanım bozukluğunun giderek yaygınlaşması hem bireyler hem de toplumlar için ciddi 
sorunlar oluşturmaktadır. Kişilerde yarattığı fiziksel ve ruhsal sorunlar, yeti yitimi ve hastaların yaşadıkları 
damgalanma nedeniyle alkol ve madde kullanım bozukluklarının etkin biçimde önlenmesi ve tedavi edilme-
si bir zorunluluktur. Bu nedenlerle, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin, mezuniyet sonrası sürekli eğitim işlevi 
gören Psikiyatride Güncel’in bu sayısının konusu “Alkol ve madde kullanım bozukluğunda yaklaşım ve 
tedavi” olarak belirlendi.

Ülkemizde alkol/madde kullanımının ve kullanıma bağlı bozuklukların sıklık ve yaygınlığının artması ne-
deniyle, psikiyatristler artık alkol ve madde kullanım bozukluğunu ya tek başına ya da komorbid bir durum 
olarak tedavi etmek zorunda kalmaktadır. Bu alanda ülkemizi de ilgilendiren önemli değişiklikler de olmuş-
tur. Örneğin geçtiğimiz üç sene içinde sentetik maddelerin kullanımı yaygınlaşmış, ülkemiz için de önemli 
bir sorun halini almıştır. Yakın zamanda DSM-IV’de yer alan kötüye kullanım ve bağımlılık tanı ölçütleri 
değişmiş, daha doğrusu birleşerek DSM-5’te 11 ölçütten oluşan “madde kullanım bozukluğu” şeklinde yer 
almıştır. Ayrıca önemli bir kavram olan aşerme tanı ölçütlerinin arasına katılmıştır. Olumlu gelişmeler de ol-
muştur. Örneğin özellikle alkol dışı madde kullanım bozukluğu olanları, şiddetini, ilişkili sorunları ve aşerme 
şiddetini değerlendirmeye yönelik ölçeklerin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bir olumlu 
gelişme de ülkemizde 2009’un sonuna kadar tam ayıklığı hedefl eyen semptomatik tedavi opioid bağımlılığı 
için tek tedavi seçeneği iken, buprenorfin/nalokson kombinasyonunun opioid bağımlılarında arındırma ve 
idame tedavisinde kullanımı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu gelişme 2010 yılının başından 
itibaren yardım alan opioid bağımlılarının sayısında artışa neden olmuştur.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında psikiyatri asistanları ve uzmanlarının, alkol ve madde kullanım bozukluk-
ları alanında çalışırken gereksinim duyacakları değerlendirme, tanı koyma ve tedavi süreçlerine ilişkin teorik 
ve pratik bilgilerin derli toplu ve uygulamaya dönük biçimde sunulmasını amaçlamaktadır. Bölümleri hazır-
layan klinisyenler alkol ve madde kullanım bozukluğu alanında çalışan, araştırma yapan ve hasta tedavi eden 
kişilerdir. Bu nedenle bölümler hazırlanırken kanıta dayalı ve güncellenmiş bilgilerin sunulmasının yanı sıra, 
ülkemiz koşullarındaki klinik deneyimler ve uygulamalar da göz önünde tutulmuştur. Aynı nedenle bölüm-
lerde kısa hasta öykülerine yer verilerek bu bölümlerde aktarılmak istenenlerin klinik pratiğe yansıtılmasının 
yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

Bilgiye ulaşmanın her geçen gün kolaylaşmasına karşın bu sayıdaki yazıların her birinin psikiyatrların bilgi-
lerini arttıracak ve pratikte gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olduğunu düşünüyorum. Dilerim okurlara 
yararlı olur.

Cüneyt Evren

Konuk Yayın Yönetmeni
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Alkol ve madde kullanım bozukluğunda 

acil durumlara yaklașım ve tedavi

Rabia Bilici, Ercan Dalbudak

ÖZET

Alkol ve madde kullanım bozukluğu (AMKB) olan hastalar genel ya da psikiyatri acil servislerine çok farklı klinik durumlar ile başvurabi-
lirler. Bu nedenle AMKB’na bağlı anksiyete krizleri, psikotik belirtiler, zehirlenme ve yoksunluk sendromları gibi klinik tabloların ayırıcı 
tanısının yapılması önemlidir. Dolayısı ile acil servise başvuran hastaların, ayırıcı tanısı için ayrıntılı bir öykü, fizik muayene, laboratuvar 
testleri ve psikiyatrik muayene mutlaka yapılmalıdır. Bu yazının amacı özellikle acil servislerde karşılaşılabilecek AMKB’larına bağlı klinik 
tablolar ve tedavi yaklaşımları hakkında genel bilgileri vermektir. Ayrıca AMKB’na bağlı zehirlenme ve yoksunluk sendromları hakkında 
genel bilgileri ve tedavi yaklaşımlarını gözden geçirmektir.

Anahtar sözcükler: Alkol kullanım bozukluğu, madde kullanım bozukluğu, acil tedavi 

ABSTRACT

Approach and treatment of emergency in alcohol and substance use disorders
Patients with alcohol and substance use disorder (SUD) are come across general or psychiatric emergency wards in different clinical 
situations. SUDs may cause problems such as anxiety attacks, psychotic symptoms,  intoxication and withdrawal symptoms. Therefore, 
differential diagnosis is important. The patients in emergency wards should be examined for differential diagnosis with a detailed history, 
laboratory tests and physical and psychiatric examinations. The purpose of this article is to provide general information about especially 
emergency treatment approaches regarding SUD considering its clinical presentation. Also, general information and treatment approaches 
about SUD causing intoxication and withdrawal symptoms are reviewed.

Key words: Alcohol use disorder, substance use disorder, emergency treatment

Özgeçmiș:  Rabia Bilici, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesini 1999 yılında bitirdi. 2002-2007 yılları arasında Bakırköy Ruh Sağlığı 

ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araștırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Elazığ Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğinde 4 yıl çalıștı. Halen bașasistan olarak Erenköy Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Eğitim ve Araștırma Hastanesi’nde, kurulușunda görev aldığı AMATEM kliniğinde çalıșmaktadır.

 Ercan Dalbudak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini 2001 yılında bitirdi. 2004-2009 yılları arasında Bakırköy 

Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM servisinde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. 

Halen Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim görevlisi ve bölüm bașkanlığı 

görevini yürütmektedir. E-posta: edalbudak@hotmail.com

İletișim:  Rabia Bilici, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araștırma Hastanesi, AMATEM Kliniği, İstanbul 
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A
lkol ve madde kullanımı pek çok bedensel ve 
ruhsal rahatsızlıklara yol açan, intihar giri-
şimlerine, suça yönelik davranışlara ve trafik 
kazalarına sebep olabilen yaygın bir sorun-

dur. Bu durum acil servislere getirilen hasta sayısına da 
yansımaktadır1,2. Bildiğimiz kadarıyla ülkemizde genel 
ve psikiyatrik acil servislere yapılan başvurularda alkol 
ya da madde kullanma oranı ve başvuru nedenleri ile il-
gili bir çalışma yoktur. Ayrıca bu hasta grubunun nerede 
ve hangi hekimler tarafından takip edileceği karmaşası 
da yaşanmaktadır. Bu durumun ülkemiz tıp eğitiminde 
psikiyatriye gereken önem ve psikiyatri eğitiminde de 
alkol ve madde kullanım bozukluklarına (AMKB) ye-
terince yer verilmemesi ile ilgili olduğu düşünülebilir3. 
AMKB ile ilişkili problemler nedeniyle acil servislere 
getirilen hastalar için en uygun yöntem çoklu disipli-
ner yaklaşımdır4. Genellikle acil başvuru nedenleri; ze-
hirlenmeler, yoksunluk sendromları, psikotik belirtiler, 
intihar, travma, nörolojik ve diğer tıbbi durumlardır. 
Bu yazıda acil servislerde karşılaşılabilecek, AMKB’na 
bağlı klinik tablolar ve tedavi yaklaşımları hakkında ge-
nel bilgiler verilecektir. Özellikle psikiyatristlerin karşı-
laşması muhtemel yoksunluk ve zehirlenme tablolarına 
bağlı psikiyatrik klinik durumlar detaylı olarak ele alın-
mıştır.

A- Alkol kullanım bozukluğunda 
acil durumlara yaklașım

Alkolün etkisi kullanılan alkol miktarı, alınma hızı, cin-
siyet, vücut ağırlığı ve bireysel metabolizma farklılıkla-
rına göre değişkenlik gösterebilir. Alkol, inhibitör bir 
nörötransmitter olan GABA’nın etkisini arttırır. Aynı 
zamanda bir glutamat antagonisti olup uyarıcı etkisi 
olan N-metil-D aspartat (NMDA) reseptörünün ak-
tivitesini azaltmaktadır5. Böylece sedasyon, kas gevşe-
mesi, relaksasyon, uyku hali ve zehirlenme bulguları-
na neden olmaktadır. Kronik alkol kullanıcılarında ise 
kompansasyon için GABA-A reseptör sayıları azalır-
ken, NMDA reseptör sayısında artış olur5. Bu durum 
zamanla gelişen toleransı da açıklar. 

Alkol zehirlenmesi

Alkol zehirlenme (intoksikasyon) belirtileri gösteren 
her hastada ayırıcı tanı için ayrıntılı bir öykü alınmalı, 
fizik muayene yapılmalı ve gerekli tetkikler istenmeli-
dir (Tablo 1 ve Tablo 2)5. Alkol kullanımı travma riskini 
artırabilir. Dolayısı ile ayırıcı tanıda ilk olarak subdural 
hematom gibi kafa travmaları akla gelmelidir6. Nörolojik 

Tablo 1. Alkol madde zehirlenme belirti ve bulguları5 

Zehirlenme belirti 

ve bulguları

Alkol, benzodiazepin ve 

barbitürat

Kokain, diğer uyarıcılar Opiatlar Esrar

Gözler Nistagmus; șiddetli ise miyozis Midriyazis Miyozis hakimdir Konjuktivada kızarma

Vital bulgular Așamaya bağlıdır; Kronik 
kullanım kan basıncını yükseltir.

Kalp atımı ve basıncı 
azalabilirse de, genellikle 
yükselir; aritmi 

Bradikardi, solunum depresyonu riski; 
akciğer ödemi

Tașikardi

Nöromotor Koordinasyon bozukluğu, 
konușmada bozulma

Diskinezi, distoni, kas 
güçsüzlüğü, epileptik nöbet

Konușmanın bozulması Koordinasyon 
bozukluğu

Psikomotor Ajitasyon Ajitasyon (bazen retardasyon); 
stereotipik davranıșlar

Genellikle aktivite normalden 
sapmıștır; artmıș veya azalmıș olabilir

Pasif

Sensorium Azalmıș konsantrasyon ve hafıza; 
stupordan komaya 

Konfüzyondan komaya Dikkat ve hafızada azalma; 
uyușukluktan komaya

Dikkat ve hafızada 
azalma, zaman 
duygusunda farklılașma

Otonomik Terleme, yüz ve cilt kızarması Terleme, üșüme - Ağız kuruması

Gastrointestinal/ 
beslenme 

Kötü beslenme Bulantı, kusma, belirgin kilo 
kaybı, kötü beslenme

Kabızlık, kötü beslenme İștah artması

Deri ve mukoza Dișlerin ihmali İğne izleri, nasal septumun 
ülserleșmesi, dișlerin ihmali

İğne izleri, dișlerin ihmali -

Mizaç Labil Öforiden düzleșmeye; 
anksiyete, gerginlik, veya öfke

Öforiden ilgisizliğe (apati); 
veya disfori

Öfori ve/veya anksiyete

Muhakeme/ Sosyal 
ve mesleki ișlev 

Bozulma Bozulma Bozulma; zamanın yavașladığı 
duygusu

Bozulma/ Sosyal 
çekilme
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muayenede; bilinç düzeyi, pupiller, göz hareketleri, kra-
nial sinir, motor ve serebellar muayeneler yapılmalı, taraf 
veren bulgular dikkatle araştırılmalıdır7,8. Glasgow koma 
skoru ve kan etanol düzeyi arasında uyumsuzluk tespit 
edilen, kafatası veya kafatası tabanına ait kırık bulguları 
olan (periorbital ekimoz, rakun gözü, serebrospinal sıvı-
nın aktığı rinore veya otore) ve ek olarak fokal nörolojik 
bulguları olan kişilerden kranial tomografi istenmelidir. 
Ayrıca, alkol zehirlenmesi ve şuur bulanıklığı tespit edi-
len her hastada, hipoglisemi ve diabetik ketoasidoz araş-
tırılmalıdır9. Göğüs kafesinde travma bulgusu, hipoksi 
veya aspirasyona ait bulgular tespit edildiğinde akciğer 
grafisi çekilmelidir. Abdominal travma, büyümüş kara-
ciğer ve dalak tespit edilirse batın USG veya batın to-
mografisi istenmelidir10,11. Kronik alkol kullanım öyküsü 
olanlarda ise, hepatik ensefalopati, pankreatit, pnömoni, 
akciğer absesi, menenjit, kardiyomiyopati, koagülopati 
ayırıcı tanıda yer almalıdır. Ayrıca, alkol dışında başka 
ilaç veya maddelerin kullanılmış olabileceği de göz ardı 
edilmemelidir12-14.

Herhangi bir komplikasyonun eşlik etmediği, akut al-
kol zehirlenmesi genellikle yaşamı tehdit edici değildir. 

Ancak intihar riski ve saldırganlık potansiyeli değerlen-
dirilmelidir15,16. Akut zehirlenme sürecinin kendisine 
veya çevresindekilere zarar vermeden geçirilmesi sağlan-
malıdır. Bu süreçte yakın izlem, gerekirse fiziksel tespit 
veya sedasyon için 2-5 mg gibi düşük doz haloperidol 
kullanılabilir. Alkol zehirlenme belirtileri düzelen hasta-
lar yeniden değerlendirilmeli ve komorbid bir psikiyatrik 
rahatsızlık, intihar ya da zarar verme riski saptanırsa psi-
kiyatri servisine yatırılarak tedavi edilebilir17,18.

Alkol zehirlenmesinde özgül bir tedavi yöntemi yoktur. 
Tedavi belirtilere göre yapılır. Solunum depresyonuna 
yol açabilecek (alınmış veya alınmış olması muhtemel) 
diğer ilaçların bertaraf edilebilmesi için, mide lavajı ya-
pılması faydalı olabilir. Hasta kusturulmaz ve aktif kö-
mür kullanılmaz. Yaşamsal bulgular yakından izlenmeli, 
sıvı ve elektrolit gereksinimleri karşılanmalıdır. 

Wernicke ensefalopatisine karşı profilaktik olarak 100 
mg tiamin verilmelidir. Kan şekeri düşük olan hasta-
larda verilecek her 50 gram dextroz için ayrıca 100 mg 
tiamin başlanmalıdır5. Epileptik nöbetler ortaya çıkar-
sa diazepam veya lorazepam kullanılabilir. Diazepam 
uzun yarılanma ömrü nedeniyle daha dikkatli kullanıl-
malıdır. Alkol ile sedatifl er arasında ortaya çıkabilecek 
etkileşim nedeniyle mümkün olan en düşük dozlar ter-
cih edilmelidir. Kandaki alkol düzeyi çok yüksek olan 
ve semptomatik tedaviye yanıt alınamayan olgularda ise 
hemoperfüzyon veya hemodiyaliz uygulanmalıdır19,20. 

İdyosenkratik alkol zehirlenmesi 

Normalde zehirlenme oluşturmayacak kadar az miktar-
da alkol kullanımı, bazılarında saldırganlık ve şiddet dav-
ranışı ortaya çıkarabilir. Konfüzyon, yönelim bozukluğu, 
görsel varsanılar, geçici sanrılar, dürtüsel ve saldırgan 
davranışlar gösterebilir ve başkaları için tehlikeli olabi-
lirler. İntihar düşünceleri veya girişimleri olabilir. Bu du-
rum, sıklıkla birkaç saat sonra uzun bir uyku dönemiyle 
sona erer. Kişi uyandığında bu dönemi hatırlamaz19. Bu 
süreçte kişilerin yakın takip edilmesi ve gerekli durum-
larda semptomatik tedavi uygulanması gerekir.

Alkol yoksunluğu

Alkol yoksunluğu, alınan alkol miktarının azalması veya 
kesilmesinden sonra ortaya çıkan, taşikardi, aşırı terle-
me, tremor, bulantı, kusma, baş ağrısı ve anksiyetenin 

Tablo 2. Alkol zehirlenme belirtilerinin doza göre așamaları5 

Kan alkol 

düzeyi (mg/dL)

Ortaya çıkan belirtiler Alkolün vücudu 

terk etme süresi

20-30 Yavașlamıș motor performans ve 
azalmıș düșünme yeteneği

2 saat

30-60 Motor ve bilișsel problemlerde artma 4 saat

80-200 Koordinasyon ve yargı hatalarında artma
Duygudurumda değișmeler

Bilișsel fonksiyonlarda bozulmalar

6-10 saat

200-300 Nistagmus, belirgin konușma 
bozukluğu, bilinç sislenmesi (blackout)

12 saat

400 Tama yakın anestezi, algı yokluğu; 
bilincin olmama durumu, koma 

500-600 Derin koma, solunum sisteminin 
tamamen anestezisi sonucunda ölüm 

“Alkol yoksunluğunda veya 

zehirlenmesinde kan șekeri düșük 

olan hastalarda verilecek her 50 

gram dextroz için ayrıca 100 mg 

tiamin bașlanmalıdır

”
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görüldüğü durumdur21. Alkol yoksunluk belirtileri, ge-
nellikle olağan miktardaki alkolün son alımından 6-8 
saat sonra başlayıp 2.-3. günlerde iyice belirginleşir ve 
4.-5. günde aşamalı azalır. Anksiyete, uykusuzluk, oto-
nomik hiperaktivite bazen birkaç hafta devam edebi-
lir19

.
 Kişinin, geçmişte yoksunluk sırasında geçirdiği 

nöbet veya deliryum tremens (DT) öyküsü varsa bunlar 
bir sonraki yoksunluk döneminde büyük bir ihtimalle 
yine gelişecektir. ‘Kindling’ olarak bilinen bu fenomen 
nedeniyle, daha önce yoksunluk epizodları geçirmiş 
olanlarda daha şiddetli yoksunluk ortaya çıkacaktır19.

Alkol yoksunluk tedavisi ayaktan veya yatarak sağla-
nabilir. Ancak geçmişte DT veya nöbet öyküsü olanlar, 
şiddetli yoksunluk belirtileri bulunanlar, sosyal desteği 
yetersiz olanlar, alkol kullanımı devam edenler, inti-
har riski olanlar ve klinik bulguları etkileyecek başka 
tıbbi hastalıkları olan kişiler mutlaka yatırılarak tedavi 
edilmelidir19.

Alkol yoksunluk nöbetleri 

Alkol yoksunluk nöbetleri, alkol bağımlılarının %5-
15’nde görülür. Nöbetler jeneralize tonik klonik nöbet-
ler olup alkol kullanımının azaltılması veya kesilmesin-
den sonraki 4.-24. saatlerde, en sık da 13. saatte ortaya 
çıkar. Çoğunlukla kronik alkol kullanımı olan kişilerde 
görülürler. İlk nöbetten sonraki 6 saat içerisinde nöbet-
ler tekrarlayabilir19.

Alkol yoksunluğunda karşılaşılan her nöbet, yoksunluk 
nöbeti olmayabilir. Kafa travması, santral sinir sistemi 

enfeksiyonları, epilepsi, hipoglisemi ve elektrolit denge-
sizlikleri de nöbete neden olabilir19. Kişinin daha önce-
ki yoksunluk dönemlerinde nöbet öyküsü yoksa ve nö-
bet tekrarlayıcı nitelikte ise veya uzun sürmüşse kranial 
tomografi çektirmek gerekir. Alkol yoksunluğuna bağlı 
ilk nöbeti olan 259 hastanın, kranial tomografilerinde 
%6.2’sinde intrakranial lezyon saptanmıştır22.

Alkol yoksunluk nöbetlerinde tercih edilecek ilaç ben-
zodiazepinler olup antikonvülsanlara ihtiyaç yoktur. Bu 
nöbetler iyi huylu görünmesine rağmen tedavisiz bırakıl-
dığında hastaların yaklaşık üçte birinde DT gelişir5,19,23.

Alkolik halüsinozis 

Alkolik halüsinoz, alkol yoksunluğunu takip eden 12-
24 saat içinde görülür ve 24-48 saatte düzelir. Varsanılar 
çoğunlukla görsel olup bazen de işitsel veya taktil 
olabilir. DT’den farklı olarak bilinç bulanıklığı yok-
tur. Yönelim bozulmamış ve vital bulgular normaldir. 
Alınma sanrıları ve paranoid fikirler de eşlik edebilir. 
Tedavide benzodiazepinler etkili olmazsa antipsikotik-
ler de kullanılabilir3.

Alkol yoksunluğunu değerlendirme 

Alkol yoksunluğunu değerlendirmek için Alkol 
Yoksunluğunu Değerlendirme Ölçeği’nin (CIWA-Ar) 
kullanılması yararlıdır. Ölçeğin 1-2 saatte bir tekrar-
lanmasıyla hastanın klinik takibi yapılabilir. CIWA-Ar, 
toplam 67 puan üzerinden değerlendirilir. Ölçek pu-
anlarında artış olması halinde ek tedavi düşünülebilir. 
Ölçek puanı 10’un altındaysa ilaç tedavisine ihtiyaç 
yoktur. Ölçek puanı 10-18 ise orta düzeyde yoksunluğu, 
18 ve üzeri ise şiddetli yoksunluğu gösterir24. 

Deliryum Tremens (DT)

DT, konfüzyon, yönelim bozukluğu, taşikardi, hipertan-
siyon, ateş, ajitasyon, terleme gibi otonomik hiperakti-
vite bulguları ve işitsel ve görsel varsanılarla seyreden 
alkol yoksunluğunun en dramatik halidir. Psikomotor 
aktivite, hipereksitabiliteden letarjiye kadar değişen 
dalgalı seyir gösterebilir. Hasta dağınık, telaşlı, şaşkın ve 
ajite görünümdedir. Ataksi ve denge bozuklukları, has-
tanın düşmesi ve yaralanmasına yol açabilir. Zaman, yer 
ve kişi yönelimi bozulmuştur. Varsanılar, yılan ve böcek 

“Kișinin, geçmiște yoksunluk 

sırasında geçirdiği nöbet veya 

deliryum tremens (DT) öyküsü 

varsa bunlar bir sonraki yoksunluk 

döneminde büyük bir ihtimalle yine 

gelișecektir

”

“Alkol yoksunluğunda karșılașılan 

her nöbet, yoksunluk nöbeti 

olmayabilir

”
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