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Madde BaMadde Bağığımlmlııllığıığı TanTanıımmıı
(DS(DSÖÖ))

Psikotrop bir madde ile santral sinir Psikotrop bir madde ile santral sinir 
sistemi arassistemi arasıında etkilenda etkileşşim sonucu ortaya im sonucu ortaya 
ççııkar.kar.
Keyif artKeyif artıırrııccıı psipsişşik etkilerini duyumsamak ik etkilerini duyumsamak 
Yoksunluk belirtilerinden sakYoksunluk belirtilerinden sakıınmaknmak

Maddeyi sMaddeyi süürekli veya periyodik alma rekli veya periyodik alma 
ddüürtrtüüssüü babaşşta olmak ta olmak üüzere zere ççeeşşitli itli 
davrandavranışışsal reaksiyonlarsal reaksiyonlarıın en eşşlik ettilik ettiğği i 
psipsişşik ve fiziksel bir durum ik ve fiziksel bir durum 

Nikotin baNikotin bağığımlmlııllığıığı-- tantanıımm
Diagnostic and Statistical Manuel IV (DSM IV)Diagnostic and Statistical Manuel IV (DSM IV)

ToleransTolerans
Yoksunluk belirtisi oluYoksunluk belirtisi oluşşmasmasıı
TTüüttüün tn tüüketimi iketimi iççin kompulsif davranin kompulsif davranışış
TTüüttüün tn tüüketimi ketimi üüzerinde kontrol yetenezerinde kontrol yeteneğğinin inin 
azalmasazalmasıı
TTüüttüün tn tüüketimine baketimine bağğllıı olarak diolarak diğğer er 
aktiviteleri gaktiviteleri göözardzardıı etmeketmek
SaSağğllıık zararlark zararlarıınnıın bilinmesine ran bilinmesine rağğmen men 
istenenden daha fazla miktarda tistenenden daha fazla miktarda tüüketmekketmek

Bu kriterlerden 3 veya daha fazlasBu kriterlerden 3 veya daha fazlasıınnıın olmasn olmasıı
tantanıı iiççin yeterlidir.in yeterlidir.



Bağımlılık üçgeni

Nörokimyasal

Da
vr
an
ış

Psikolojik

NikotinNikotin
(Nicotiana tabacum) (Nicotiana tabacum) 

TTüüttüün bitkisinin temel alkoloidin bitkisinin temel alkoloidi
İİki izomeri mevcut (L izomeri D ki izomeri mevcut (L izomeri D 
izomerine gizomerine gööre daha etkili)re daha etkili)
YaklaYaklaşışık %25k %25’’i kanda serbest halde i kanda serbest halde 
bulunur.bulunur.
BaBağığımlmlııllıık yapk yapııccıı psikoaktif bir ilapsikoaktif bir ilaççttıır.r.



Nikotin reseptNikotin reseptöörlerirleri
LiteratLiteratüürde rde ““nicotinic acetylcholine nicotinic acetylcholine 
receptorreceptor”” (nAChR) olarak bilinirler.(nAChR) olarak bilinirler.
Santral sinir sistemi ve periferik sinir Santral sinir sistemi ve periferik sinir 
yapyapıılarlarıında bulunurlar.nda bulunurlar.
BirBirççok ok αα22--99 ve ve ββ22--44, , δδ,,ƩƩ,,ƐƐ gibi alt gibi alt üüniteleri niteleri 
ssöözkonusudur.zkonusudur.
ReseptReseptöörler irler iççinde Nainde Na-- K iyon kanallarK iyon kanallarıı
bulunur. Nikotinin reseptbulunur. Nikotinin reseptööre bare bağğlanma lanma 
afinitesini etkiler.afinitesini etkiler.

Nikotin reseptNikotin reseptöörlerinin alt rlerinin alt üünite nite 
ççeeşşitliliitliliğğii
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αα33 ββ44ββ22
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Her reseptör alt ünitesinin nikotin bağlanmasına reaksiyonu farklıdır
αα7: H7: Hıızlzlıı desensitize olur, eski durumuna ddesensitize olur, eski durumuna döönmesi yavanmesi yavaşşttıırr
αα44ββ2: Kronik nikotin etkileniminde inaktive olmaya 2: Kronik nikotin etkileniminde inaktive olmaya ççok duyarlok duyarlııddıır.r.



N. Accumbens
(Ödüllendirme yolu)
Nöromediatör: Dopamin

SSSSSS-- Nikotin iliNikotin ilişşkisikisi

Locus coeruleus
(Yoksunluk belirtileri)
Nöromediatör:Noradrenalin

NİKOTİN BAĞIMLILIĞINDA ROL ALAN DİĞER MERKEZLER:
Olfactory bulb
Striatum
Amygdala Dr. Yeşim Tunçok izniyle

Tekrarlanan nikotin alımlarının Nucleus
accumbens’deki dopamin salgısına etkisi

(Balfour DJ et al Pharmacol Biochem Behav 1998;59:1021-1030)
Core

Zaman (dk)
0 30 60 90 120 150

D
op

am
in

(p
g/

20
 μ

m
)

0

10

20

30

40

50

Zaman (dk)
0 30 60 90 120 150

0

10

20

30

40

50
Shell

SF

Nicotine

Serum fizyolojik
Nikotin

D
op

am
in

(p
g/

20
 μ

m
)

SF

Nicotine



Sigara içiminin beyinde 
nikotin reseptörlerine etkisi

(Clarke PB et al Brain Res 1985;348(2):355-358)
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Nikotin 
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bağlanırHız (msec)

NİKOTİN BAĞIMLILIĞINDA
DENEME AŞAMASINDA

TOLERANS GELİŞMESİNDEN VE
NİKOTİN RESEPTÖR SAYISININ ARTIŞINDAN

RESEPTÖRLERİN KALICI OLARAK İNAKTİVE 
OLMASI SORUMLU TUTULMAKTADIR.

Benwell ME et al J Neurochem 1988;50(4):1243-1247
Collins AC et al J Pharmacol Exp Ther 1994;271(1):125-133



Nikotin baNikotin bağığımlmlııllığıığı -- genetikgenetik
Nikotin baNikotin bağığımlmlııllığıığınnıın gelin gelişşmesinde mesinde ççevresel evresel 
faktfaktöörler genetik faktrler genetik faktöörlere grlere gööre daha fazla re daha fazla 
öönem tanem taşışır.r.

(Koopmans JR et al Alcohol Clin Exp Res 1997; 21(3): 537(Koopmans JR et al Alcohol Clin Exp Res 1997; 21(3): 537--546546

Bununla birlikte aBununla birlikte ağığır ir iççiciliiciliğği ve istedii ve istediğği halde i halde 
bbıırakamama durumunu rakamama durumunu ççevresel etkenlerle evresel etkenlerle 
aaççııklamak gklamak güçüçttüür.Farmokolojik, psikiyatrik ve r.Farmokolojik, psikiyatrik ve 
genetik genetik öözelliklerle bu durum azelliklerle bu durum aççııklanabilir.klanabilir.

(Heath HC et al Behav Genet 1995; 25(2):103(Heath HC et al Behav Genet 1995; 25(2):103--117)117)

Nikotin baNikotin bağığımlmlııllığıığı ve CYPve CYP2A62A6

Nikotini kotinine metabolize eder.Nikotini kotinine metabolize eder.
Mutant CYPMutant CYP2A62A6 tataşışıyan sigara iyan sigara iççicilerinin icilerinin 
nikotini daha yavanikotini daha yavaşş metabolize ettikleri ve metabolize ettikleri ve 
daha ddaha düüşşüük bak bağığımlmlııllıık dk düüzeyi gzeyi göösterdikleri sterdikleri 
bulunmubulunmuşştur.tur.
Normal CYPNormal CYP2A62A6 enzimi taenzimi taşışıyanlaryanlarıınsa NRT daha nsa NRT daha 
iyi yaniyi yanııt verdikleri bilinmektedir.t verdikleri bilinmektedir.
Finlandiya, Finlandiya, İİspanya, spanya, İİsvesveç’ç’de yapde yapıılan lan 
ççalalışışmalarda mutant enzim smalarda mutant enzim sııklklığıığı %1%1--3 3 
bulunmubulunmuşştur.tur.

Pianezza ML et al Nature 1998; 393(6687): 750Pianezza ML et al Nature 1998; 393(6687): 750
Oscarson M et al FEBS lett 1998; 438(3):201Oscarson M et al FEBS lett 1998; 438(3):201--205205



Nikotin baNikotin bağığımlmlııllığıığı-- dopamin reseptdopamin reseptöör r 
genlerigenleri

Nikotinin dopamin reseptNikotinin dopamin reseptöörleri (Drleri (D22 ) ) üüzerinden etkili zerinden etkili 
olduolduğğu bilinmektedir.u bilinmektedir.
Dopamin reseptDopamin reseptöör geni (DRD2) ve dopamin r geni (DRD2) ve dopamin 
transporter genlerinde(SCL6A3) genetik varyasyonlar transporter genlerinde(SCL6A3) genetik varyasyonlar 
olduolduğğu gu göösterilmisterilmişştir.tir.
DRD2DRD2-- A1 alleli azalmA1 alleli azalmışış dopamin reseptdopamin reseptöör dansitesiyle r dansitesiyle 
iliilişşkili  bulunmukili  bulunmuşştur.tur.
DRD2DRD2--A1 fenotipi  taA1 fenotipi  taşışıyanlar DRD2yanlar DRD2--A2 fenotipi A2 fenotipi 
tataşışıyanlara gyanlara gööre kompulsiyon ve bare kompulsiyon ve bağığımlmlııllığığa daha a daha 
yatkyatkıın bulunmun bulunmuşşlardlardıır.r.

OO’’Neill MF et al Physchopharmacology 1991;104:343Neill MF et al Physchopharmacology 1991;104:343--350350
Noble EP et al Arch Gen Psyhiatry 1991;48:648Noble EP et al Arch Gen Psyhiatry 1991;48:648--654654

Nikotin BaNikotin Bağığımlmlııllığıığı-- TaqITaqI--A1A1
TaqIA1 ve TaqITaqIA1 ve TaqI--A2  A2  λλhD2G1 genom hD2G1 genom 
parparççacacığıığında yerlenda yerleşşmimişş 2 alleldir.2 alleldir.
Alkoliklerin %50Alkoliklerin %50-- 6060’’ ıı TaqITaqI--A1 allelini A1 allelini 
tataşışımaktadmaktadıırlar.Bu ilirlar.Bu ilişşkinin nikotin kinin nikotin 
babağığımlmlııllığıığına da uygulanabilecena da uygulanabileceğğini belirten ini belirten 
ççalalışışmalar yaymalar yayıınlanmnlanmışışttıır.r.
Bu alleli taBu alleli taşışıyanlaryanlarıın daha erken yan daha erken yaşşta ta 
sigaraya basigaraya başşladladııklarklarıı ve daha hve daha hıızlzlıı yoksunluk yoksunluk 
belirtisi olubelirtisi oluşştutuğğu gu göösterilmisterilmişştir.tir.

Comings DE et al Biol Psychiatry 1996;40(5):368Comings DE et al Biol Psychiatry 1996;40(5):368--372372
Clarke PB Lancet 1998;352(9122):84Clarke PB Lancet 1998;352(9122):84--8585



Nikotin baNikotin bağığımlmlııllığıığı-- SLC6A3SLC6A3

Sinaptik alandaki dopamini regSinaptik alandaki dopamini regüüle eder.le eder.
Sinaptik aralSinaptik aralııktan dopaminin reuptakeni ktan dopaminin reuptakeni 
sasağğlayan layan ““dopamine transporter dopamine transporter 
proteiniproteini”” kodlarkodlar
DRD2DRD2--A2 geniyle birlikte SLC6A3A2 geniyle birlikte SLC6A3--9 9 
genotipini birlikte tagenotipini birlikte taşışıyanlaryanlarıın sigara n sigara 
iiççicisi olmadicisi olmadııklarklarıı saptanmsaptanmışış..

George SR et al Biochem Biophys Res Commun 1993;196(1):107George SR et al Biochem Biophys Res Commun 1993;196(1):107--114114

Nikotin baNikotin bağığımlmlııllığıığı-- alkol baalkol bağığımlmlııllığıığı iliilişşkisikisi

İİki baki bağığımlmlııllığıığın ortak yn ortak yöönleri ve genetik nleri ve genetik 
korelasyonlarkorelasyonlarıı olduolduğğu saptanmu saptanmışışttıır.r.
Fetal yaFetal yaşşamda alkol maruziyeti olan amda alkol maruziyeti olan 
bebeklerin sonraki yabebeklerin sonraki yaşşamlaramlarıında nikotin, nda nikotin, 
alkol ve dialkol ve diğğer ilaer ilaçç babağığımlmlııllııklarklarıınnıın arttn arttığıığı
ggöösterilmisterilmişştir.tir.

Yates WR et alAlcohol Clin Exp Res 1998;22(4):914Yates WR et alAlcohol Clin Exp Res 1998;22(4):914--920.920.



ÖÖzetzet
Nikotin en gNikotin en güçüçllüü toksik alkoloidlerden biri olup toksik alkoloidlerden biri olup 
babağığımlmlııllığıığı kokain ve eroinle kkokain ve eroinle kııyaslanabilir yaslanabilir 
öözelliktedir.zelliktedir.
Nikotin nAChR Nikotin nAChR üüzerinden etkilerini gzerinden etkilerini göösterir. sterir. 
Bu reseptBu reseptöörlerde derlerde değğiişşik alt ik alt üüniteler niteler 
ssöözkonusudur.zkonusudur.
Nikotin etkilerini dopamin, noradrenalin Nikotin etkilerini dopamin, noradrenalin 
üüzerinden gzerinden göösterir.sterir.
ÇÇevresel etkenlere ek olarak nikotin evresel etkenlere ek olarak nikotin 
babağığımlmlııllığıığında genetik etkenlerde rol oynar.nda genetik etkenlerde rol oynar.

HASTALIĞIN PATOGENEZİ NETLEŞTİKÇE
KONTROL ALTINA ALMAMIZ 

DAHA KOLAYLAŞACAKTIR


