
raştırmacılar, ruhsal hastalıklarla ve bozukluklarla birlikte, madde ve alkol
kullanım bozukluklarının bir arada gözlenmesi ile ilgili olarak farkındalığı
arttırmak amacıyla, 1980’li yıllarda “ikili tanı” kavramını öne sürmüşlerdir.

Bu döneme dek ruh sağlığı hizmeti veren kurumlar ile madde bağımlılığı tedavi
merkezlerinin ayrı olmasının klinik uygulamadaki etkisinin azaltılması, tanılara
odaklanmaktan çok, klinik değerlendirmenin ve tedavi yaklaşımının kişiye özel hale
getirilmesinde ikili tanı yaklaşımının gereksinimleri karşılamaması, ikiden fazla has-
talığın bir arada bulunduğu olgularda yaklaşımın yetersiz kalması ve her hastada
farklı ruhsal bozukluklar gözlenebilmesi itibariyle araştırmacılar, bu tanımlamadan
zamanla uzaklaşmışlardır.1 Bu makalede de, duygudurum bozuklukları ile birlikte
alkol ve madde kullanım bozukluklarının birlikte gözlenmesi kavramı, “eş tanı” yak-
laşımı ile değerlendirilecektir. Duygudurum bozukluklarının ve alkol ve madde kul-
lanım bozukluklarının genel toplumdaki sıklığı yüksek olduğu için, bir arada
görülme sıklıkları da oldukça yaygındır. Duygudurum bozukluklarının günümüzde,
hastalığa bağlı yeti yitiminin küresel anlamda en önde gelen nedenleri olmaları da
göz önünde bulundurulduğunda, eşlik eden alkol ve madde kullanım bozukluğu
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Eş Tanısı ve Tedavisi

ÖÖZZEETT  Alkol ve madde kullanım bozukluğu eş tanısı, diğer psikiyatrik hastalıklara kıyasla duygu-
durum bozukluğu olgularında daha fazla sıklıkla saptanmaktadır. Bu eş tanı varlığında hastalıkla-
rın seyirlerinin daha ağır olması, tedavi sürecinin yanı sıra, tedavi sonuçlarını da olumsuz olarak
etkilemektedir. Literatürde eş tanı durumu ile ilgili veri bulunmasına karşın, hem duygudurum
hem de alkol ve madde kullanım bozukluğunun belirtilerinin farmakolojik tedavisi hakkında sı-
nırlı sayıda çalışma yer almaktadır. Her olguya özel olarak tasarlanan ve psikososyal yaklaşımları da
içeren tedavi planlarının, bu eş tanının tedavisinde daha etkin olacağı düşünülmektedir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Duygudurum bozuklukları; alkol ve madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar;  
eş zamanlı hastalık

AABBSS  TTRRAACCTT  Alcohol and substance use disorders has a higher prevalence in cases diagnosed with
any mood disorder when compared to other mental disorders. Having these disorders concurently,
the poorer prognosis effects not only treatment progress but also the treatment results negatively.
Although data about this comorbidity exists in the literature, there is limited amount of research
about the pharmacological treatment for both symptoms of mood disorders and alcohol and sub-
stance use disorder. Tailored treatment approaches for individual case which also includes psy-
chosocial approaches, would benefit in treating this comorbidity.   

KKeeyywwoorrddss::  Affective  disorders;  alcohol and substance related disorders; 
comorbidity
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varlığının neden olduğu hastalık seyrindeki belirgin bo-
zulmanın etkisini ortadan kaldırmak adına bu tür olgu-
larda değerlendirme ve tedavi konusundaki güncel
gelişmeleri izlemekte yarar bulunmaktadır. 

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE
ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU
EŞ TANISI EPİDEMİYOLOJİSİ

Literatürde, duygudurum bozukluğu ve alkol-madde kul-
lanım bozukluğu eş tanısı ile ilgili çok sayıda epidemiyo-
lojik ve klinik çalışmadan elde edilen veriler
bulunmaktadır. Alkol ve İlişkili Durumlarla İlgili Ulusal
Epidemiyoloji Çalışması’nda (National Epidemiologic
Survey on Alcoholism and Related Conditions-NESARC)
bipolar bozuklukların yaşam boyu prevalansı %4.4 ola-
rak, majör depresif bozukluk prevalansı ise %13.2 ile
%16.6 arasında saptanmıştır. Bu hastalıklar arasında bi-
polar bozukluk ve madde kullanım bozukluğu eş tanısı
%47.3 olarak bulunmuş, majör depresif olgularda %40.3
oranda alkol kullanım bozukluğu eş tanısı saptanırken,
herhangi bir madde kullanım eş tanısı sıklığı %21 olarak
bulunmuştur.2 Aynı çalışma kapsamında, DSM-5 (Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Ruh-
sal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) tanı
ölçütleri kullanılarak veriler toplandığında, 12 aylık
madde kullanma prevalansı %3.9, yaşam boyu madde
kullanım bozukluğu (MKB) prevalansı %9.9 olarak sap-
tanmıştır. Majör depresif bozukluk ile 12 aylık MKB için
tahmini risk 1.3 iken, bu durum bipolar I için 1.5 olarak
bulunmuştur. Ayrıca, ruhsal bozukluklar arasında
MKB’ye en sık olarak, herhangi bir duygudurum bozuk-
luğu tanısının eşlik ettiği gözlenmiştir. NESARC çalış-
maları, daha önceden alkol kullanım öyküsü varlığında
majör depresif bozukluk gelişme riskinin 4 kat arttığını
ortaya koymaktadır. Tedavi altındaki MKB olgularında
herhangi bir duygudurum bozukluğu sıklığı %40’ın üze-
rindedir.3 Ulusal Eş Tanı Araştırması sonuçlarına göre,
yaşam boyu majör depresif bozukluk hastalığı bulunan-
larda MKB eş tanısı alma riski 1.8 kat artmışken, aynı risk
yaşam boyu bipolar I bozukluk hastalarında 6.9 kat arttı-
ğına işaret etmektedir.4 Hunt ve ark.nın yakın dönemde
gerçekleştirdikleri ve farklı ülkelerde yapılan 151 çalış-
madan oluşan bir meta-analizde, bipolar bozukluk (BB)
olgularının %30’unda alkol kullanım bozukluğu eş tanısı
bulunduğu, bunu başta kannabis (%20) olmak üzere diğer
madde kullanımının izlediği saptanmıştır. Klinik örnek-
lemdeki verilerin, toplum örneklemi ile örtüştüğü belir-
lenen bu çalışma sonuçlarında, erkek cinsiyette bu
komorbiditenin daha sık görüldüğü vurgulanmıştır.5

Aynı araştırmacıların başka bir meta-analizinde ise MKB
olgularında, keyif verici madde kullananlarda depresif
bozukluk sıklığının 3.8 kat arttığı, alkol kullanım bozuk-
luğu olgularında ise depresif bozukluk sıklığının 2.4 kat
arttığı; MKB olgularında yaşam boyu ya da 12 aylık pre-
valanslarından bağımsız olarak, majör depresif bozukluk
tanılı olguların madde kötüye kullanımından ziyade ba-
ğımlılık ölçütlerini karşıladığı belirtilmiştir.6

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE
ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU
EŞ TANISI ETİYOLOJİSİ

Mevcut literatür verilerine ve klinik deneyimlere göre
bu bozuklukların bir arada gözlenmesinde hem neden-
sel hem de etiyolojik açıdan (ortak genetik ve nörobiyo-
lojik mekanizmalar) bir ilişki bulunmaktadır.
Duygudurum bozukluğu tanısı almazdan önce MKB ta-
nısı bulunan bireyler, muhtemelen prodromal dönem-
deki duygudurum bozukluğunun belirtilerini kendi
kendine tedavi ederek (self-medikasyon) azaltmak ama-
cıyla alkol-madde kullanmaktadırlar veya madde kulla-
nımı bireyde bulunan, duygudurum bozukluğu
geliştirme yatkınlığını tam olarak açıklanamayan bir me-
kanizma ile tetikleyen nedensel bir faktör görevi gör-
mektedir. Literatürde, bozuklukların kronolojik olarak
ortaya çıkışı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmalarda,
örneklem büyüklüğü, kullanılan ölçekler ve tanı sistem-
leri nedeniyle çelişkili sonuçlar bulunsa da, çalışmaların
hemen hepsi bozukluklar arasındaki etiyolojik ilişkiye
işaret etmektedir. Bipolar bozukluk tanısı alan olguların
yaklaşık %30 ile %50’sinin öncesinde MKB öyküsü,
majör depresyon tanılı olguların %30 ile %55’inde alkol
kullanım bozukluğu öyküsü bulunmaktadır. Özellikle
genç erişkin yaş grubunda madde kullanımı, bipolar bo-
zukluk gelişimini tetiklemektedir. Madde kötüye kulla-
nımı tanısı sonrasında, herhangi bir duygudurum
bozukluğu gelişimi riski 4.6 kat, madde bağımlılığı tanısı
sonrasında duygudurum bozukluğu ortaya çıkma riski
9.5 kat artarken; alkol kötüye kullanımında bu risk 4.3
kat, alkol bağımlılığında 2.8 kat arttığı saptanmıştır.7 Bi-
polar bozukluk olgularından oluşan bir örneklemde,
alkol kullanım bozukluğu (AKB) eş tanısı açısından bir
çalışma yapılmış, yaşam boyu eş tanı prevalansı %52.5
olarak bulunurken kronolojik açıdan değerlendirildi-
ğinde örneklemde AKB-BB şeklindeki sıralamanın sık-
lığı %6.6, BB-AKB şeklindeki sıralamanın sıklığı %45.8
olarak saptanmıştır. Bu sıralama başka çalışmalarda de-
ğişiklik gösterse de, BB olgularında yaşam boyu AKB ta-
nısı ile ilişkili etmenler açısından literatür, görüş birliği
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sağlamaktadır:  erkek cinsiyet, irritabl mizaç, hipertimik
mizaç, yaşam boyu uyarıcı kullanım bozukluğu, yaşam
boyu kannabis kullanım bozukluğu ve yaşam boyu se-
datif kullanım bozukluğu.8 MKB olgularında BB eş tanısı
gelişimi ile ilgili etmenlerin, davranım bozukluğu öy-
küsü, biyolojik ebeveynlerle yaşamama, fiziksel ya da
cinsel istismar öyküsü ve intihar girişimi öyküsü olduğu
öne sürülmüştür. Ancak, yakın dönemde gerçekleştiri-
len bir meta-analizde BB olgularında erkek cinsiyetin,
manik epizotların sayısının ve intihar öyküsü varlığının
MKB gelişiminin prediktörleri olduğu; yaş, BB alt tipi,
hospitalizasyon sayısı ve psikotik ya da anksiyöz semp-
tomların varlığı gibi etmenlerle MKB gelişmesinin ön
görülemeyeceği belirtilmiştir.9

AKB ile BB arasındaki ilişkiyi araştıran genetik ça-
lışmalarda, AKB olgularında depresif semptomlarla baş-
layan BB tanısının serotonin taşıyıcı genin s alleli ile
ilişkili olduğu, manik semptomlardan zengin BB başlan-
gıcının ise dopamin taşıyıcı gen polimorfizmi ile ilişkili
olduğunu öne sürülmüştür.10

Astrosit hücre sayısının azalması, glutamat nörot-
ransmisyonundaki ve metabolizmasındaki değişiklikler,
nörotrofik faktörlerin astrositlerde üretiminin azalma-
sına yol açan glial hücre patolojileri, mikroglial/nöroin-
flamatuar patolojiler, oligodendrositlerin bozularak
myelinizasyonun azalması ve myelinle ilişkili gen eks-
presyonunun azalması, depresif bozukluk olgularında ve
MKB olgularında ortak etiyolojiye işaret eden preklinik
düzeydeki verilerdir.11 Yine hipotalamo-hipofiz-
adrenal aksla ilgili gen havuzu içinde PRKCI ile BB-AUB
arasında bir ilişki saptanmıştır.12

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE
ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU
EŞ TANISINDA PROGNOZ

Duygudurum bozuklukları ve alkol ve madde kullanım bo-
zuklukları, birbirlerinin klinik prognozunu karşılıklı ola-
rak etkilemekte ve nadiren tek başlarına ortaya
çıkmaktadırlar. Eş tanı varlığı, kötü tedavi sonuçları, daha
uzun süren ve daha sık ortaya çıkan duygudurum atakları,
işlevsellikte düşük düzeyde iyileşme, yaşam kalitesinde bo-
zulma, düşük tedavi uyumu, daha fazla sayıda hospitali-
zasyon, acil servislere daha sık başvuru, yüksek oranda
impulsivite ve intihar girişimi ile ilişkilidir.  Alkol kullanım
bozukluğu ve depresif bozukluk olgularında başta görsel
hafıza olmak üzere bilişsel işlevlerde bozulma vardır.13

Depresyon olgularında AKB eş tanısı varlığında relaps araş-
tırmalarında, çalışma tasarımına göre farklı sonuçlar bu-

lunmaktadır. Bununla birlikte depresyon ve kokain ya da
opioid relapsı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.
Bipolar bozukluk olgularında alkol veya madde relapsını
araştıran bir çalışma, literatürde henüz bulunmamakta-
dır.14 AKB olgularında BB eş tanısı, genellikle depresif
semptomlarla başlamakta ve süreç genellikle depresif
semptomların ön planda olduğu bir seyir izlemektedir.
MKB tanısı olmayan BB olgularında ise hastalık genellikle
manik semptomlarla ortaya çıkmakta ve buna uygun seyir
izlemektedir. MKB eş tanısının, BB tip II ile daha fazla iliş-
kili olduğu öne sürülmektedir.15

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE
ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU
EŞ TANISINDA TANIDA KARŞILAŞILAN 
GÜÇLÜKLER

Komorbidite olduğu düşünülen olguların bir bölü-
münde, duygudurum bozukluğunun yanı sıra madde-
nin/alkolün akut kullanımına ya da çekilmesine ait
belirtilerin, duygudurum bozukluğunun belirtileri ola-
rak yorumlandığı anlaşılmaktadır. Madde kullanımı,
depresyon ya da mani semptomları; stimülanların uzun
süre kullanımı grandiyözite, öfori, iştahta azalma, enerji
artışı, psikomotor hareketlilik gibi mani/hipomani semp-
tomları; tam tersine stimülanların çekilme döneminde
gözlenen apati, enerji azlığı, anhedoni gibi belirtiler de
depresif duygudurum tanısı ile örtüşebilmektedir.16 Do-
layısıyla, kullanılan maddenin ya da alkolün, yoksunluk-
intoksikasyon-çekilme belirtileri ortadan kalktıktan
sonra tanısal değerlendirme yapmak, daha nitelikli ve
kesin tanı konmasına yardım sağlayacaktır. Bununla bir-
likte, alkolün ya da kullanılan maddenin yarılanma sü-
resi farklılık göstermektedir. Psikiyatrik hastalıklar
arasında yüksek kalıtsallık oranları ile seyreden duygu-
durum bozuklukları açısından komorbiditenin değer-
lendirilmesinde, duygudurum bozukluğu aile
öyküsünün varlığı, madde ya da alkol kullanım bozuk-
luğu öncesinde duygudurum bozukluğu tanısının tıbbi
öyküde yer alması ilk etapta klinisyeni yönlendirecek
olan temel kavramlardır. Madde kullanımı açısından
idrar metabolitlerinin taranması, alkol kullanımı açısın-
dan üriner etilglukronid, karbonhidrattan yoksun trans-
ferrin tetkiklerinin planlanması klinisyen açısından yol
gösterici olacaktır. İleri yaşlarda ortaya çıkan, ani başla-
yan semptomların varlığı, semptomların alışılmışın dı-
şında görünümü ve 1-3 hafta içinde ortadan kalkması,
otonom sinir sistemine ait belirtiler (tansiyon değişik-
likleri, pupil boyutu değişiklikleri vb.) gözlendiğinde,
madde etkisi ile tetiklenen psikiyatrik belirtiler ilk
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planda akla getirilmelidir.17 Laboratuvar testleri ve ay-
rıntılı öykü almanın dışında, Young Mani Derecelen-
dirme Ölçeği, Bech-Rafaelsen Mani Ölçeği, Semptom
Tarama Anketi (SCL-90), Duygudurum Bozuklukları Öl-
çeği, Alkol Kullanım Bozuklukları Tanımlama Testi ve
Madde Kötüye Kullanını Tarama Testi gibi araçlar da
kullanılabilir. SCL-90’ın, MKB olgularında duygudurum
bozuklukları açısından yüksek duyarlılığa ve orta dü-
zeyde özgüllüğe sahip olduğu belirtilmektedir.18

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE
ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU
EŞ TANISINDA TEDAVİ

MKB ile komorbid olarak gözlenen ruhsal bozukluklarda
damgalama oranlarının daha yüksek olması, tedaviye ka-
tılımın ve tedavi uyumunun tek başına gözlenen olgu-
lardan daha düşük olması, tedaviyi daha zor hale
getirmektedir. Kötüye kullanılan maddenin ya da alko-
lün çekilme belirtilerinin genellikle hospitalize edilerek
tedavi edilmesinin gerekliliğinin yanı sıra, bu süreç, has-
tada iyileşmeye dair bilişsel yeniden yapılandırmanın
başlangıcı için ideal bir zamandır. Ergenlik döneminde
başlayan, birbirine geçişli ve süreğen yapıdaki bu hasta-
lıkların ve bu hastalıklara eşlik eden diğer durumların,
hastalıktan ziyade hastayı esas alan bütüncül bir tedavi
modeli ile tedavi edilmesinde yarar bulunmaktadır. Has-
taya uygulanan farmakoterapötik tedavinin  etkisinin
arttırılması ve kalıcı iyilik haline ulaşılması açısından, eş
tanı varlığında psikososyal müdahalelerin ve psikotera-
pötik tedavinin önemi artmaktadır. 

Literatürde psikoterapötik yaklaşımlarla ilgili araş-
tırmaların bulunmasına karşın, örneklem gruplarının sı-
nırlı sayıda olması, duygudurum bozukluğunun ve
madde kullanımının farklı fazlarındaki hastaları esas al-
ması ve bir kısmında kontrol grubunun bulunmaması
gibi nedenlerle, çalışma verileri arasında farklılıklar bu-
lunmaktadır. Bununla birlikte, hem MKB’nin hem de
duygudurum bozukluğunun bir arada değerlendirildiği
bütüncül psikoterapötik yaklaşımlar ve grup terapi
planlamaları ile daha yüz güldürücü sonuçlar elde edi-
lebilmektedir.18 Bütüncül psikoterapi programı, özel
olarak tasarlanmış relaps önleme grup terapilerinden,
bireyselleştirilmiş kişilerarası terapiden, Adsız Alkolik-
ler gibi kendine yardım gruplarından, psikoeğitim içe-
rikli video ve grup seanslarından oluşmaktadır.
Program, bilişsel davranışçı terapi uygulamalarını esas
almakta olup üç temel yaklaşıma odaklanmaktadır; has-
taların “tek bir ruhsal bozukluğu olduğunu” kabul et-
melerini esas alma, komorbid iki bozukluğun iyileşme

ve relaps süreçlerinin ortak özelliklerini belirleme, iki
bozukluk arasındaki ilişkinin hasta ile değerlendiril-
mesi. Bütüncül psikoterapi programının avantajları ara-
sında, programın, yoksunluğa bağlı ortaya çıkan
duygudurum değişikliklerini madde ya da alkol kullan-
madan üstesinden gelebilmeyi hedeflemesi; standart
MKB tedavi protokollerinde olduğu gibi yalnızca madde
kullanımına odaklanmak yerine, hem MKB’ye hem de
BB’ye odaklanması sayılabilir.19

MKB ile Duygudurum Bozukluğu eş tanısı varlığı
bulunan olgularda, her iki bozukluğun tedavisine aynı
anda mı yoksa belli bir sıra ile başlanması, alkol ya da
madde kullanımını sürdüren hastalarda duygudurum bo-
zukluğu belirtilerinin tedavi edilebilirliği, duygudurum
düzenleyici ilaçların maddeye/alkole ikincil ortaya çıkan
duygudurum belirtilerinin tedavisindeki etkinliği gibi
konularda, klinisyenler halen zorlanmaktadırlar. Deady
ve ark.nın depresif bozukluk ve AKB eş tanısı bulunan
hastalara tedavi yaklaşımları ile ilgili gözden geçirme ça-
lışmasında, farmakolojik tedavilerin güvenli ve iyi tolere
edildiğini, buna karşın plasebodan üstünlüklerinin bu-
lunmadığını, eş zamanlı olarak uygulanan psikoterapi-
nin hem kontrol grubunda hem de tedavi grubunda
depresyonu ve alkol kullanım bozukluğunu iyileştirdi-
ğini öne sürmüştür.20 Alvarez ve Rodriguez’in bipolar
bozukluk ve alkol/madde kullanım bozukluğu eş tanılı
hastaların tedavisi ile ilgili gözden geçirme çalışmasında
ise, gerçekleştirilen araştırmalarda kullanılan ilaçların
dozlarının, olguların hastalığın hangi fazında oldukları-
nın, belirtilerin şiddetinin hesaba katılmamasının meto-
dolojik açıdan yetersizlik oluşturduğunu, buna karşın
ketiyapin ve valproatın psikiyatrik belirtilerin tedavi-
sinde ve alkol tüketiminin azaltılmasında diğer tedavi-
lerden üstün olduğunu saptamışlardır.21 Duygudurum
bozukluğu ve alkol ve madde kullanım bozukluğu eş ta-
nısı bulunan olgularla gerçekleştirilen literatürdeki gün-
cel çalışmaların, tipi, sonuçları ve varsa ilaçla ilgili
CANMAT önerisi, Tablo 1’de özetlenmektedir 

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR

Zhou ve ark.nın meta-analizinde, antidepresan ilaçların
eş tanılı olgularda depresif semptomların tedavisinde -
özellikle örneklem büyüklüğünün 50’den fazla olduğu
araştırmalarda- etkili olduğu ancak, plasebo grubu ile
karşılaştırıldığında madde kullanım bozukluğu belirtile-
rine etkisiz olduğunu öne sürmüşlerdir.22 Literatürde en
fazla sayıda çalışma, Seçici Serotonin Geri Alım İnhibi-
törleri (SSGİ) ile gerçekleştirilmiştir. Fluoksetinle ger-
çekleştirilen plasebo/randomize kontrollü çalışmalarda,
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İlaç Çalışma Örneklemi Yapılan Çalışmaların tipi Çalışma sonucu CANMAT önerisi

Fluoksetin AKB+MDB RKÇ, plasebo kontrollü Alkol tüketiminde ve depresif belirtilerde azalma AKB+MDB eş tanısında kullanımı önerilmemekte

Opiyat KB+MDB eş tanısında metadona ekleme 

tedavisi önerilmemekte

AKB+kanabis KB Çift kör, plasebo kontrollü Plasebodan farksız

Essitalopram AKB+MDB Çift kör RKÇ Uygulanan ölçeklerde iyileşme AKB+MDB’de üçüncü seçenek

Mirtazapin AKB+MDB Çift kör RKÇ Alkol aşermesinde ve depresif semptomlarda azalma AKB+MDB’de birinci seçenek

AKB+MDB Naturalistik, çok merkezli, açık etiketli Uygulanan ölçeklerde iyileşme

Amitiriptilin AKB+MDB Çift kör RKÇ Alkol aşermesinde ve depresif semptomlarda azalma

Sertralin AKB+MDB RKÇ Naltreksonla birlikte abstinans oranında artma AKB+MDB’de Naltrekson ile birlikte birinci seçenek

Tek başına AKB+MKB’de önerilmemekte 

Opiyat KB+MDB eş tanısında metadona ekleme 

tedavisi önerilmemekte

Ketiyapin AKB+MDB RKÇ Etkisiz Kokain, amfetamin ve metamfetamin KB ile BB 

eş tanısında ekleme tedavisi

AKB+BB’de kullanılması önerilmemekte

Aripiprazol Çoğul madde KB+BB Açık etiketli Duygudurum belirtilerinde iyileşme, madde kullanım Çoğul madde kullanımı+BB eş tanısında diğer 

sıklıklarında azalma antipsikotiklerden geçiş veya ekleme tedavisi

Risperidon Kokain KB+MDB veya BB Açık etiketli, natüralistik Kokain aşermesi ve kullanımında azalma Kokain ve metamfetamin KB ile BB eş tanısında 

Kokain/amfetamin KB+BB RKÇ, çift kör Aşerme ve ilaç kullanımında azalma tek başına veya ekleme tedavisi

Lamotrijin AKB+BB Açık etiketli Alkol aşermesinde ve alkol kullamında azalma AKB ve kokain KB ikinci seçenek ek başına veya 

Kokain KB+BB Açık etiketli Kokain aşermesi ve kullanımında azalma ekleme tedavisi 

Lityum AKB, Kanabis KB, Çift kör, plasebo kontrollü Madde kullanımında ve duygudurum belirtilerinde azalma AKB+BB eş tanısında tek başına üçüncü seçenek, 

Kokain KB+BB ekleme tedavisi olarak ikinci seçenek

Kanabis KB+BB eş tanısında tek başına ikinci seçenek 

Kokain KB+BB eş tanısında birinci seçenek 

valproata ekleme tedavisi

Karbamazepin Kokain bağımlılığı+MDB RKÇ, plasebo kontrollü Affektif belirtilerde ve idrar testlerinde kokain düzeylerinde Kokain KB+BB es tanısında önerilmemektedir

azalma

Kokain bağımlılığı+MDB RKÇ, plasebo kontrollü, çift kör Plasebodan farksız

Valproat AKB, Kanabis KB, Ekleme, açık etiketli Madde kullanımında ve duygudurum belirtilerinde azalma AKB+MDB tedavisinde üçüncü seçenek

Kokain KB+BB AKB+BB eş tanısında tek başına veya ekleme 

AKB+BB Lityuma ekleme, RKÇ, Duygudurum belirtilerinde iyileşme, alkol kullanım tedavisi olarak ikinci seçenek

plasebo kontrollü miktarında azalma Kanabis KB+BB eş tanısında ilk seçenek lityuma 

ekleme tedavisi,  tek başına ikinci seçenek tedavi

Kokain KB+BB eş tanısında birinci seçenek 

valproata ekleme tedavisi, tek başına veya 

ekleme tedavisi olarak ikinci seçenek

Disülfiram AKB+ruhsal bozukluk RKÇ Ruhsal bozukluk belirtilerinde ve haftalık alkol tüketilen AKB+BB eş tanısında ekleme tedavisi olarak 

gün sayısında azalma ikinci seçenek

Buprenorfin Eroin bağımlılığı+MDB Açık etiketli, retrospektif Yasadışı opiyat kullanımında ve retansiyon oranlarında MDB+eroin bağımlılığında tek başına veya ekleme 

azalma tedavisi olarak üçüncü seçenek

Metadon Eroin bağımlılığı+BB Açık etiketli Bipolar bozukluk belirtilerine etkisiz BB+eroin bağımlılığında ikinci seçenek

Naltrekson MDB/BB+AKB Açık etiketli Duygudurum belirtilerinde iyileşme, alkol kullanım AKB+BB eş tanısında ekleme tedavisi olarak 

sıklığında azalma birinci seçenek

MDB/BB+AKB RKÇ, plasebo kontrollü Duygudurum belirtilerinde iyileşme, 

alkol kullanım sıklığında azalma

AKB+MDB RKÇ, plasebo kontrollü, sertraline ekleme Plasebodan farksız

AKB+MDB RKÇ, plasebo kontrollü, çift kör Sertralinle kullanıldığında abstinans oranlarında artış

TABLO 1: Duygudurum bozukluğu ve alkol ve madde kullanım bozukluğu eş tanılı olgularda farmakolojik tedavi ile ilgili araştırmalar.

AKB: Alkol Kullanım Bozukluğu; MDB: Major Depresif Bozukluk; RKÇ:Randomize Kontrollü Çalışma; CANMAT: Canadian Network For Mood And Anxiety Treatments; BB: Bipolar Bozukluk; 



major depresif bozukluğa eşlik eden alkol ve madde kul-
lanım bozukluğu olgularında etkisiz olduğu saptanmıştır.
Major depresif bozukluk (MDB) ve AKB eş tanılı olgu-
larda yapılan randomize kontrollü çalışmada, memanti-
nin ve essitalopramın tedavi açısından etkin olduğu
gözlenmiştir.23 AKB ve MDB eş tanılı olgularda sertralin
tek başına anlamlı etkiye sahip değildir. Ancak naltrek-
sonla birlikte kullanıldıklarında, daha yüksek abstinans
oranları, daha uzun relaps süresi ile ilişkili bulunmuş-
tur.24 Mirtazapin ve Amitriptilin’in karşılaştırıldığı çift
kör bir çalışmada, her iki ilacın da alkol aşermesini ve
MDB belirtilerini azalttığı gözlenmiştir. Çalışmada, ol-
guların mirtazapini daha iyi tolere etmesine karşın az sa-
yıda olguda mirtazapine bağlı yan etkiler gözlenmiştir.25

Dezipraminle (150-300 mg) gerçekleştirilen randomize
ve plasebo kontrollü çalışmalarda, MDB ve AKB eş ta-
nılı olgularda abstinans süresini uzattığı, kokain bağım-
lılarında ise depresif semptomların iyileşmesinde anlamlı
etkisi varken kokain bağımlılığı belirtilerine etkisiz ol-
duğu gözlenmiştir.26,27 İmipraminle gerçekleştirilen ça-
lışmalarda ise istatistiksel açıdan anlamlı etki elde
edilememiştir. Literatürdeki veriler ışığında Kanada
Duygudurum ve Anksiyete Tedavileri Ağı’nın (CAN-
MAT-Canadian Network For Mood And Anxiety Treat-
ments) hazırladığı kılavuza göre; MDB’ye eşlik eden
AKB olgularında, mirtazapinin dışında sertralin ve nalt-
rekson kombinasyonunu birinci sıra tedavi seçeneği ola-
rak, essitalopramı, dezipramini ve imipramini üçüncü
sıra tedavi seçeceği olarak önermekte, sertralin ve flu-
oksetini önermemektedir. Aynı kılavuzda, alkol dışın-
daki diğer maddelerin kullanımının eşlik ettiği MDB’de
antidepresan kullanımı yer almamaktadır.28

Antipsikotik İlaçlar

Bağımlılık patofizyolojisinde dopaminin rolü göz
önünde bulundurulduğunda, dopamin reseptörleri üze-
rinden etkisini gösteren antipsikotik ilaçların eş tanı te-
davisinde etkin olabileceği varsayılabilir. Ketiyapinle
gerçekleştirilen çalışmalarda kokain bağımlılığı ve duy-
gudurum bozukluğu eş tanısında aşerme ve duygudurum
üzerinde olumlu etkisi olduğu, AKB ve duygudurum bo-
zukluğu eş tanısında ise her iki durum için eş zamanlı
olarak iyilik hali sağlamadığı ileri sürülmüştür.29,30 Orta-
lama 3 mg dozda risperidon kullanılan bir araştırmada,
kokain bağımlılığı ve bipolar bozukluk eş tanısında, hem
duygudurum belirtilerini iyileştirdiği hem de aşermeyi
ve madde kullanımını azalttığı saptanmıştır.31 CANMAT
kılavuzunda, kokain ve metamfetamin kullanım bozuk-
luğuna eşlik eden bipolar bozukluk olgularında ikinci
sıra tedavi seçeceği olarak tek başına veya ekleme teda-

visi olarak ketiyapin/risperidon kullanımı önerilirken,
çoğul madde kullanımına eşlik eden bipolar bozukluk
olgularında mevcut antispikotikten aripiprazole geçiş
veya aripiprazol eklenmesi önerilmektedir.28

Duygudurum Düzenleyiciler

Lamotrijinin, bipolar bozukluğa eşlik eden AKB ve kokain
KB olgularında aşermeyi ve kullanımı azalttığı, bipolar bo-
zukluk semptomlarını iyileştirdiği saptanmıştır.32 AKB ve
duygudurum bozukluğu eş tanılı olgularda ve bipolar bo-
zukluğa eşlik eden MKB olgularında valproik asit tek ba-
şına ya da lityuma ekleme tedavisi olarak kullanıldığında
tedavide etkili olduğunu belirtilen araştırmalar bulun-
maktadır.33,34 Lityumla gerçekleştirilen tedavi çalışmala-
rında, MKB ve duygudurum bozukluğu eş tanılı olgularda
madde kullanımını ve duygudurum semptomlarını iyileş-
tirdiği gözlenmiştir.35 AKB ve duygudurum bozukluğu eş
tanılı olgularda gabapentin’in yarar sağladığını, BB ve AKB
eş tanılı olgularda ise topiramat’ın tedavide etkin olduğunu
öne süren sınırlı sayıda açık etiketli çalışma bulunmakta-
dır.36,37 MDB ve kokain bağımlılığı eş tanılı olgularda ise
karbamazepin tedavisinden anlamlı yarar sağlanamadığı
belirtilmiştir.38 CANMAT kılavuzunda, AKB ile eş zamanlı
olarak duygudurum bozukluğu bulunan olgularda lamot-
rijin ve valproat ikinci seçenek, lityum ise üçüncü seçenek
tedavi olarak önerilmektedir. AKB ve MDB eş tanılı olgu-
larda valproat üçüncü seçenek tedavi olarak yer almakta,
lityum kullanımı önerilmemektedir. Kokain veya esrar ba-
ğımlılığı ile bipolar bozukluk eş tanılı olgularda valproat
tedavisine lityum eklenmesi ilk seçenek olarak, ikinci se-
çenekte ise tek başına lityum veya mevcut tedaviye lityum,
valproat, lamotrijin eklenmesi önerilmektedir.28

Bağımlılık Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

AKB eş tanısı olan hem bipolar bozukluk hem de MDB
olgularında naltrekson tedavisiyle duygudurum belirti-
lerinin düzeldiği, olguların alkolden daha uzun süre
uzak kaldıkları ve yoğun içtikleri gün sayısının azaldığı
belirtilmiştir.39 AKB ve MDB eş tanılı olgularda nalt-
rekson ile birlikte sertralin kullanıldığında, alkolden
uzak kalınan süre ortalamasının arttığı, yoğun alkol kul-
lanımının azaldığı ve relapsa kadar geçen sürenin uza-
dığı saptanmıştır.24 Eroin bağımlılığı ve bipolar
bozukluk eş tanılı olgularda gerçekleştirilen bir çalış-
mada ise, metadon dozunun daha yüksek kullanılma-
sına karşın duygudurum bozukluğu belirtilerinin
iyileşmesine katkı sağlamadığı gözlenmiştir.40 Bupre-
norfin ise, eroin bağımlılığı ile birlikte diğer psikiyatrik
bozukluk eş tanılı olgularda, diğer psikiyatrik bozuk-
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luklarla karşılaştırıldığında, MDB eş tanısı bulunan ol-
guların tedaviyle birlikte yasadışı opioid kullanım oran-
larının daha az ve temiz kalma oranlarının daha fazla
olduğu belirtilmiştir.41 AKB ve MDB veya bipolar bo-
zukluk eş tanılı olgularda disülfiramın kullanımı ile
alkol tüketim sıklığında azalma ve alkolden uzak kalı-
nan sürede artma saptanmıştır.39 CANMAT tedavi kıla-
vuzunda ise AKB ile MDB veya bipolar bozukluk eş
tanısı olgularında disülfiram kullanımı ikinci seçenek
olarak, eroin bağımlılığı ile bipolar bozukluk olgula-
rında metadon tedavisi ikinci seçenek olarak öneril-
mektedir.28

SONUÇ

Duygudurum bozukluğu ve alkol ve madde kullanım bo-
zukluğu eş tanısı sık karşılaşılmakta ve belirtilerin hangi
klinik durum ile ilişkili olduğunun ayırt edilmesinde kli-
nisyenler güçlük çekmektedir. Bu nedenle, duygudurum
bozukluğu tanısı bulunan olguların hepsi, alkol ve
madde kullanımı açısından hassasiyetle değerlendiril-
melidir. Farmakoterapötik tedavi seçeneklerinin yanı
sıra, hastaların tedaviye uyumunu da arttırmayı sağla-
yan psikososyal yaklaşımların da tedavi planında yer al-
masında yarar bulunmaktadır.  
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