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AlkolAlkol

Kafein ve tütünden sonra dünyada en yaygın olarak Kafein ve tütünden sonra dünyada en yaygın olarak 
kötüye kullanılan kötüye kullanılan psikostimülanpsikostimülan maddedir. maddedir. 
Alkol etkilerinin insanlar tarafından keşfi ve kullanılması Alkol etkilerinin insanlar tarafından keşfi ve kullanılması 
ile ilişkili ilk kaynaklar M.Ö. 3000ile ilişkili ilk kaynaklar M.Ö. 3000--4000 yıllarına kadar 4000 yıllarına kadar 
uzanır. uzanır. 
Eski Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Roma Eski Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Roma 
uygarlıklarında alkolün kullanıldığı, hatta hastalıkların uygarlıklarında alkolün kullanıldığı, hatta hastalıkların 
tedavisi için reçete tabletlerine yazıldığı görülmektedir. tedavisi için reçete tabletlerine yazıldığı görülmektedir. 
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Alkol BağımlılığıAlkol Bağımlılığı

Alkolün Alkolün tekrarlayan dozlarda alınması ile ortaya tekrarlayan dozlarda alınması ile ortaya 
çıkan kronik tekrarlayıcı bir çıkan kronik tekrarlayıcı bir sendromdursendromdur..
AlkolizmAlkolizm diye de adlandırılan diye de adlandırılan alkol bağımlılığıalkol bağımlılığı, , 
kişi üzerindeki ve çevresindeki kişi üzerindeki ve çevresindeki komplikasyonlarıkomplikasyonları
nedeniyle çeşitli halk sağlığı ve toplum sorunları nedeniyle çeşitli halk sağlığı ve toplum sorunları 
ortaya çıkarır.ortaya çıkarır.

M ad d e le rin  a ve rs if  e tk ile r i

İ la ç  a ra y ış ı d a v ra n ış ı

N e ga tif  p ek iş tir i

M ad d e le r in  p o z itif  
p ek iş t ir ic i e tk ile ri

M ad d e le r in  ko şu llan m ış  
S tim u lu s o lu ş tu ru cu  e tkile ri

M ad d e le rin  d is krim in a tif  e tk ile ri

N ö ra l
M ekan izm a la r

M o d ü le  ed ic i
M ekan izm a la r

D a vran ışsa l
M ekan izm a la r

Ö fo r i

A nk s iy eten in
g id er ilm esi

F o n k siy o n la r ın
g ü çle nm esi

Y o k su n luk
send ro m und a n
k o runm a

G e net ik  
fa k tö r le r

S o sy a l
fa k tö r le r

D o p am in S ero to n in G A B A G luta m a t N itr ik  o k sid  (? )A d en o zin  

GABA

NA

Alkol bağımlılığının Alkol bağımlılığının nöronalnöronal
mekanizmalarımekanizmaları
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Medial Önbeyin Demeti
Traktus Solitariusun
Nukleusu

Spinal Kanal

Mediyal önbeyin demeti
ventral tegmental alan

hipotalamus

septum

nükleus akkumbensi

birbirine bağlar. 

Bu lifler

dopaminerjik,

serotonerjik

noradrenerjik

özelliktedir.

AC

Beyindeki Beyindeki MediyalMediyal önbeyinönbeyin demetinindemetinin ilaçların ödüllendirici ilaçların ödüllendirici 
etkileri ile yakın bir ilişkisi olduğu ileri sürülmektedir. etkileri ile yakın bir ilişkisi olduğu ileri sürülmektedir. 

Dopaminerjik sistemDopaminerjik sistem

Madde bağımlılığının Madde bağımlılığının psikofarmakolojisinepsikofarmakolojisine genel olarak bakıldığında, genel olarak bakıldığında, 
dopaminerjik sistemin dopaminerjik sistemin ana santral ana santral nörotransmitternörotransmitter sistemsistem olduğu olduğu 
görülür. görülür. 
Serotonerjik sistem, Serotonerjik sistem, GABAerjikGABAerjik sistem, sistem, glutaminerjikglutaminerjik sistem gibi sistem gibi 
santral sinir sisteminin diğer santral sinir sisteminin diğer nörotransmitternörotransmitter sistemleri  dopaminerjik sistemleri  dopaminerjik 
sistemle aralarında meydana gelen etkileşmeler nedeniyle madde sistemle aralarında meydana gelen etkileşmeler nedeniyle madde 
bağımlılığının oluşmasında önemli roller üstlenirler.bağımlılığının oluşmasında önemli roller üstlenirler.
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Serotonerjik sistemSerotonerjik sistem

Serotonerjik sistem madde bağımlılığının oluşmasında Serotonerjik sistem madde bağımlılığının oluşmasında 
önemli önemli nörotraansmitternörotraansmitter sistemlerden birisidir.sistemlerden birisidir.
SerotonerjikSerotonerjik sistemi etkileyen ilaçların yeme içme sistemi etkileyen ilaçların yeme içme 
davranışının yanı sıra alkol gibi bazı bağımlılık yapıcı davranışının yanı sıra alkol gibi bazı bağımlılık yapıcı 
maddelerin tüketimini veya tercihini azalttığı yolunda maddelerin tüketimini veya tercihini azalttığı yolunda 
bazı yayınlar varolsa da serotoninin bağımlılık bazı yayınlar varolsa da serotoninin bağımlılık 
gelişimindeki rolü dopamin kadar açık bir şekilde ortaya gelişimindeki rolü dopamin kadar açık bir şekilde ortaya 
konamamıştır.konamamıştır.

UzbayUzbay IT, Usanmaz SE, Akarsu ES. IT, Usanmaz SE, Akarsu ES. EffectsEffects of of chronicchronic ethanolethanol administrationadministration on on 
serotonin serotonin metabolismmetabolism in in thethe variousvarious regionsregions of of thethe ratrat brainbrain. . NeurochemicalNeurochemical

ResearchResearch 2000a;25:2572000a;25:257––62.62.

KorteksKorteks ve ve striatumdastriatumda kronik alkol kullanımıkronik alkol kullanımı sırasında sırasında 
serotoninserotonin seviyesinde anlamlı azalmalar meydana seviyesinde anlamlı azalmalar meydana 
gelmiştir.gelmiştir.
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UzbayUzbay IT, Usanmaz SE, IT, Usanmaz SE, TapanyigitTapanyigit EE, EE, AynaciogluAynacioglu S, Akarsu ES. S, Akarsu ES. DopaminergicDopaminergic andand
serotonergicserotonergic alterationsalterations in in thethe ratrat brainbrain duringduring ethanolethanol withdrawalwithdrawal: : associationassociation withwith

behavioralbehavioral signssigns. . DrugDrug andand AlcoholAlcohol DependenceDependence 1998;53:391998;53:39––47.47.

StriatumdaStriatumda alkol kesilme alkol kesilme sendromusendromu döneminde döneminde serotoninserotonin
seviyesinde anlamlı azalmalar meydana gelmiştir. seviyesinde anlamlı azalmalar meydana gelmiştir. 

Noradrenerjik SistemNoradrenerjik Sistem

Kesilme sendromunun ajitasyon bulgularının Kesilme sendromunun ajitasyon bulgularının 
oluşmasında rolü olabileceğini düşündüren gözlemler oluşmasında rolü olabileceğini düşündüren gözlemler 
vardır. vardır. 
Bağımlılık yapıcı maddelerin belli bir süre kullanımı Bağımlılık yapıcı maddelerin belli bir süre kullanımı 
sonucu noradrenerjik sistemin en yoğun olarak sonucu noradrenerjik sistemin en yoğun olarak 
bulunduğu beyin bölgesi olan bulunduğu beyin bölgesi olan LocusLocus CeruleusCeruleus (LC)’da (LC)’da 
adaptasyon oluşur. adaptasyon oluşur. 
Santral presinaptik Santral presinaptik αα22--adrenerjik reseptörlerde gelişen adrenerjik reseptörlerde gelişen 
duyarlılaşma alkol kesilme sendromunun ajitasyon, duyarlılaşma alkol kesilme sendromunun ajitasyon, 
hiperaktivite ve hiperaktivite ve hipereksitabilitehipereksitabilite gibi bulgularından gibi bulgularından 
sorumludur. sorumludur. 
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Alkolün ani olarak kesilmesi sırasında ortaya Alkolün ani olarak kesilmesi sırasında ortaya 
çıkançıkan

HiperaktiviteHiperaktivite ve ve ajitasyonajitasyon gibi kesilme bulgularında gibi kesilme bulgularında 
bu adaptasyonun rolü olması kuvvetle muhtemeldir. bu adaptasyonun rolü olması kuvvetle muhtemeldir. 

KlonidinKlonidin gibi santral gibi santral αα22--adrenerjik adrenerjik agonistlerininagonistlerinin alkol alkol 
kesilme sendromunda faydalı etkilerinin olması ve alkol kesilme sendromunda faydalı etkilerinin olması ve alkol 
kesilme sendromu esnasında artmış noradrenalin kesilme sendromu esnasında artmış noradrenalin 
döngüsü bu görüşü destekler niteliktedir. döngüsü bu görüşü destekler niteliktedir. 

Alkolizm ve depresyonAlkolizm ve depresyon

Genellikle bir arada bulunan psikiyatrik hastalıklardır. Genellikle bir arada bulunan psikiyatrik hastalıklardır. 
Pek çok alkolik hasta zaman içinde alkolizm bulgularına Pek çok alkolik hasta zaman içinde alkolizm bulgularına 
ek olarakek olarak

kişisel yatkınlığına, kişisel yatkınlığına, 
kullanım süresine, kullanım süresine, 
alkolün kullanılan dozuna alkolün kullanılan dozuna 

bağlı olarak depresyon bulguları da sergiler.bağlı olarak depresyon bulguları da sergiler.
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Bazı antidepresan ilaçlar,Bazı antidepresan ilaçlar,

Alkol bağımlılığının kontrolünde tedaviye Alkol bağımlılığının kontrolünde tedaviye 
yardımcı olarak klinikte kullanılmaktadır.yardımcı olarak klinikte kullanılmaktadır.

Burada asıl amaç alkol kesilme sendromunun Burada asıl amaç alkol kesilme sendromunun 
şiddetinin azaltılmasının yanı sıra alkol şiddetinin azaltılmasının yanı sıra alkol 
bağımlılığının ilerleyen dönemlerinde ortaya bağımlılığının ilerleyen dönemlerinde ortaya 
çıkan depresyonun da tedavi edilmesidir. çıkan depresyonun da tedavi edilmesidir. 

Alkolizm ile depresyon birlikte görülebilen Alkolizm ile depresyon birlikte görülebilen 
hastalıklardır ve hastalıklardır ve herikisinindeherikisininde paatogenezipaatogenezi
beyinde  beyinde  monoaminerjikmonoaminerjik sistemsistem ile ilişkilidir. ile ilişkilidir. 
Farklı ilaç grupları ile meydana getirilen Farklı ilaç grupları ile meydana getirilen 
antidepresanantidepresan etki, etki, ağırlıklı olarakağırlıklı olarak serotonerjikserotonerjik
ve/veya ve/veya noradrenerjiknoradrenerjik sistemin modüle edilmesi sistemin modüle edilmesi 
ile oluşur. ile oluşur. 
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SerotoninSerotonin seviyesindeki azalma alkolizmde ve alkol seviyesindeki azalma alkolizmde ve alkol 
kesilme kesilme sendromundasendromunda görülen davranış görülen davranış 
değişikliklerinin sebebi olabilir. değişikliklerinin sebebi olabilir. 
SerotoninSerotonin seviyesinin artırılması alkol seviyesinin artırılması alkol 
bağımlılığının tedavisinde faydalı olabilir.bağımlılığının tedavisinde faydalı olabilir.
SeratonerjikSeratonerjik aktiviteyi artıran aktiviteyi artıran antidepresanlarantidepresanlar alkol alkol 
kesilme sendromunun bulguları üzerine de etkili kesilme sendromunun bulguları üzerine de etkili 
olabilir.olabilir.
AntidepresanlarlaAntidepresanlarla alkol alımının kontrolüne alkol alımının kontrolüne 
yönelik birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen yönelik birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen 
alkol kesilme sendromu üzerine etkileri ile ilişkili alkol kesilme sendromu üzerine etkileri ile ilişkili 
veriler kısıtlıdır. veriler kısıtlıdır. 

MATERYAL VE 
METOD

MATERYAL VE MATERYAL VE 
METODMETOD
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Bu çalışma boyunca,Bu çalışma boyunca,

National Institutes of Health (National Institutes of Health (NIHNIH)) tarafından tarafından 
önerilen veönerilen ve

”T”The Guide for the Care and Use of Laboratory he Guide for the Care and Use of Laboratory 

AnimalsAnimals”” adlı kaynakta belirtilen adlı kaynakta belirtilen 

kurallara uyuldu.kurallara uyuldu.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hayvan Etik Hayvan Etik 
KurulundanKurulundan izin alındı.izin alındı.
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Denekler ve Laboratuar OrtamıDenekler ve Laboratuar Ortamı

Çalışmada “Çalışmada “Adult Adult MMale ale WistarWistar”” ratratlarlar ((çalışmanın çalışmanın 
başlangıcındabaşlangıcında 187187--319319 g) g) denek olarak kullanıldıdenek olarak kullanıldı. . 
Denekler Denekler 

sıcaklığı sıcaklığı (22 (22 ±± 33°°C ) C ) 
nem oranı nem oranı ( 65 ( 65 ±± 5%) 5%) 
12 saat karanlık, 12 saat aydınlık 12 saat karanlık, 12 saat aydınlık (07:00(07:00--19:00 19:00 saatleri saatleri 
arasıarası aydınlıkaydınlık) ) 

laboratuar ortamında barındırıldılar. laboratuar ortamında barındırıldılar. 

Kronik Alkol UygulanmasıKronik Alkol Uygulanması

Alkol deney hayvanlarına kronik olarak, Alkol deney hayvanlarına kronik olarak, izokalorikizokalorik (1000.7 (1000.7 kcalkcal/L) /L) 
modifiyemodifiye sıvı diyet şeklinde verildi sıvı diyet şeklinde verildi ((UzbayUzbay and and KayaalpKayaalp, 1995), 1995) ..

İlk 7 gün boyunca alkolsüz İlk 7 gün boyunca alkolsüz 
Daha sonraki 3 gün boyunca Daha sonraki 3 gün boyunca %% 2.42.4 alkol içeren alkol içeren 
Bunu takip eden 4 gün boyunca Bunu takip eden 4 gün boyunca %% 4.84.8 alkol içeren alkol içeren 
Daha sonraki 7 gün boyunca da Daha sonraki 7 gün boyunca da %% 7.2 7.2 alkol içeren alkol içeren 

sıvı diyet verilerek toplam süre 21 güne tamamlandı.sıvı diyet verilerek toplam süre 21 güne tamamlandı.

Sıvı diyet her gün taze olarak hazırlandı ve hep aynı saatte    Sıvı diyet her gün taze olarak hazırlandı ve hep aynı saatte    
(saat 10:00), her hayvana günde 100 ml olacak şekilde verildi(saat 10:00), her hayvana günde 100 ml olacak şekilde verildi..
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13,260740%7.2

38,840760%4.8

65,220780%2.4

SEKER 
(g)

ALKOL %96 
(ml)

SÜT 
(ml)Sıvı Diyet

Sıvı Diyetin hazırlanış tablosu
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İİlaçlarlaçlar

FluoksetinFluoksetin
SSelective elective SSerotoninerotonin reuptake inhibitorreuptake inhibitor, (SSRI), (SSRI)
5, 10, 20  mg/kg5, 10, 20  mg/kg

VVenlafaksinenlafaksin
SSerotoninerotonin and and NNoradrenalinoradrenalin reuptake inhibitorreuptake inhibitor, (, (SNRISNRI))
5, 10, 205, 10, 20, 40, 40 mg/kgmg/kg

EssitolopramEssitolopram
SSelective elective SSerotoninerotonin reuptake inhibitorreuptake inhibitor, (SSRI), (SSRI)
2.5, 2.5, 5, 10  mg/kg5, 10  mg/kg

Serum fizyolojik (% 0.9) (kontrol grubu)Serum fizyolojik (% 0.9) (kontrol grubu)

Çalışma süresince,Çalışma süresince,

İİlaçlarlaçlar,, Her bir deney grubuna Her bir deney grubuna (n= 8 (n= 8 her grup her grup 
içiniçin)) “e“ethanolthanol withdrawalwithdrawal”” testintestine başlamadan 30 e başlamadan 30 
dakika önce, 200 dakika önce, 200 gr’lıkgr’lık vücut ağırlığına 1 ml olacak vücut ağırlığına 1 ml olacak 
şekilde şekilde intraperitonealintraperitoneal olarak verildi. olarak verildi. 

Sıçanlar Sıçanlar modifiyemodifiye sıvısıvı diyetin kesilmesinden diyetin kesilmesinden sonraki sonraki 
2., 4. ve 6. saatlerde 5’er dakika süre ile izlendi.2., 4. ve 6. saatlerde 5’er dakika süre ile izlendi.
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İİntraperitonealntraperitoneal enjeksiyonenjeksiyon

Her bir izleme döneminde sıçanlar,Her bir izleme döneminde sıçanlar,

I.I. Davranışsal semptomlarDavranışsal semptomlar

II.II. Lokomotor aktivite değişiklikleriLokomotor aktivite değişiklikleri

III.III. OdiyojenikOdiyojenik nöbetlernöbetler

açısından değerlendirildi.açısından değerlendirildi.
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I.Davranışsal semptomların I.Davranışsal semptomların 
değerlendirmesi değerlendirmesi 

1)1) AAjitasyonjitasyon

2)2) SStereottereotiippikik davranışlardavranışlar

3)3) Islak köpek silkinmesiIslak köpek silkinmesi

4)4) TremorTremor

1.1.AAjitasyonjitasyon

Deney hayvanının Deney hayvanının 
irritabilitesiirritabilitesi

SaldırganlığıSaldırganlığı

Kaçma ve sakınma Kaçma ve sakınma 
davranışıdavranışı

VokalizasyonVokalizasyon
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El ile uyarı olmadan ses çıkarma ve çok agresiv5
El ile uyarı sonucu ses çıkarma ve çok agresiv4
El ile uyarı sonucu ses çıkarma ve orta derecede agresiv3
Sıçan çok irritabl2
Sıçan orta derecede irritabl1
Agresiv davranış ve irritasyon görülmedi0
BULGUSKOR

AJiTASYON

Alkol kesilme sendromunda bulunan sıçanlarda ajitasyon skorları

1.1.AAjitasyonjitasyon

2.S2.Stereottereotiippikik davranışlardavranışlar

Süslenme (Süslenme (GroomingGrooming))

Abartılmış koklama (Abartılmış koklama (sniffingsniffing))

Kafa sallama (Kafa sallama (head weavinghead weaving))

Kemirme (Kemirme (gnawinggnawing))

Çiğneme (Çiğneme (chewingchewing))
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5 dk’lık gözlem süresince beş farklı stereotipik davranış izlendi.5

5 dk’lık gözlem süresince dört farklı stereotipik davranış izlendi.4

5 dk’lık gözlem süresince üç farklı stereotipik davranış izlendi.3

5 dk’lık gözlem süresince iki farklı stereotipik davranış izlendi.2

5 dk’lık gözlem süresince yalnızca bir stereotipik davranış izlendi.1

5 dk’lık gözlem süresince hiçbir stereotipik davranış görülmedi.0

BULGUSKOR

STEREOTiPi

Alkol kesilme sendromunda bulunan sıçanlarda stereotipik davranış skorları

2.S2.Stereottereotiippikik davranışlardavranışlar

3.Islak köpek silkinmesi3.Islak köpek silkinmesi

Islak köpek silkinmesi Islak köpek silkinmesi 
grup içinde görülme grup içinde görülme 
sıklığına göre sıklığına göre 
değerlendirildi.değerlendirildi.
Bir Bir izlemizlem periyodu periyodu 
boyunca en az 3 kez boyunca en az 3 kez 
meydana gelmiş ise meydana gelmiş ise 
pozitif kabul edildi.pozitif kabul edildi.
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4.Tremor4.Tremor

HHayvanın ön kolunda ayvanın ön kolunda 
kemirme hareketini kemirme hareketini 
yapamayacak düzeyde yapamayacak düzeyde 
belirgin titreme izlendi belirgin titreme izlendi 
ise pozitif kabul edildi.ise pozitif kabul edildi.

II.LII.Lookkomotoromotor AAkktivitetivite DeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesi

Lokomotor aktivite cihazı ile yapıldıLokomotor aktivite cihazı ile yapıldı

((OptoOpto VarimexVarimex MinorMinor--Columbus OH, USAColumbus OH, USA).).

HHorizontalorizontal, , vertivertikkal al veve ambulatambulatuaruar aktivitelerinin aktivitelerinin 
toplamı toplamı totaltotal aktivite olarak kaydedildi.aktivite olarak kaydedildi.
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III.III.OdiyojenikOdiyojenik epileptikepileptik nöbetlerin nöbetlerin 
değerlendirilmesideğerlendirilmesi

Alkol kesilmesinden 6  saat sonraAlkol kesilmesinden 6  saat sonra, , sıçanlara ses yalıtımı sıçanlara ses yalıtımı 
olan ayrı bir laboratuarda olan ayrı bir laboratuarda odiyojenikodiyojenik uyarı uygulandı uyarı uygulandı 
(100dB şiddetinde bir zil ile 60 sn boyunca) (100dB şiddetinde bir zil ile 60 sn boyunca) 

OdiyojenikOdiyojenik uyarılar sonucu oluşan nöbetlerin sıklığı (%) uyarılar sonucu oluşan nöbetlerin sıklığı (%) 
değerlendirildi.değerlendirildi.
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1.1.Student’s tStudent’s t--testtest
LLookkomotoromotor aakktivitetivite testlerinde izlenen testlerinde izlenen 
değişiklikler (alkole bağımlı sıçanlar ve alkole değişiklikler (alkole bağımlı sıçanlar ve alkole 
bağımlı olmayan kontrol grubu sıçanlarda)bağımlı olmayan kontrol grubu sıçanlarda)

2.O2.Onene--way ANOVAway ANOVA ve izleyen ve izleyen DunnettDunnett testtestii
Fluoksetinin, venlafaksin ve essitolopramın Fluoksetinin, venlafaksin ve essitolopramın 
lokomotor hiperaktivite üzerine olan doza lokomotor hiperaktivite üzerine olan doza 
bağımlı etkileri bağımlı etkileri varyansvaryans analizianalizi ile ile 
değerlendirildi.değerlendirildi.

İİstatistikstatistik

3.3.MannMann--WhitneyWhitney--U testU test

AjAjitaitasyonsyon veve stereotstereotiippikik davranışlardavranışlar gibi şiddeti gibi şiddeti 
skorlanarakskorlanarak ifade edilen semptomlar farklı ifade edilen semptomlar farklı 
gruplar arasında gruplar arasında MannMann--WhitneyWhitney--U testU testi ile i ile 
değerlendirildi.değerlendirildi.

4.Ki4.Ki--kkare testare test

OdiyojenikOdiyojenik nöbetlerin ve ıslak köpek silkinmesi nöbetlerin ve ıslak köpek silkinmesi 
davranışlarının karşılaştırılması kdavranışlarının karşılaştırılması kii--karekare testtesti ile i ile 
yapıldıyapıldı..

İİstatistikstatistik
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Tüm değerlendirmeler için Tüm değerlendirmeler için p< 0.05 p< 0.05 
olasılık düzeyi anlamlı istatistikçe anlamlı olasılık düzeyi anlamlı istatistikçe anlamlı 
kabul edildikabul edildi..

İİstatistikstatistik

SONUÇLARSONUÇLARSONUÇLAR
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Günlük alkol tüketimi

Çalışmaya alınan sıçanların günlük alkol Çalışmaya alınan sıçanların günlük alkol 
tüketimleri yeterli düzeydeydi.tüketimleri yeterli düzeydeydi.
1111--17 g/kg arasında değişti. 17 g/kg arasında değişti. 
Literatürde 9 g/kg alkol kesilme sendromunun Literatürde 9 g/kg alkol kesilme sendromunun 
oluşması için yeterli kabul edilmektedir. oluşması için yeterli kabul edilmektedir. 

İİlacın seçimilacın seçimi--11
Yapılan klinik çalışmalarda,Yapılan klinik çalışmalarda,

Alkol kesilme sendromu sürecinde hastalara verilen Alkol kesilme sendromu sürecinde hastalara verilen 
antidepresan dozlardakiantidepresan dozlardaki fluoksetininfluoksetinin anksiyete ve anksiyete ve 
depresyon bulgularını azalttığı  ve tekrarlamasını depresyon bulgularını azalttığı  ve tekrarlamasını 
önlediği  bildirilmiş olsa da bu konuda yapılmış hayvan önlediği  bildirilmiş olsa da bu konuda yapılmış hayvan 
deneylerine rastlanmamıştır. deneylerine rastlanmamıştır. 

SinaptikSinaptik aralıkta serotonerjik ve çok azda olsa aralıkta serotonerjik ve çok azda olsa 
dopaminerjik aşırımı artırarak  deneysel modellerde  ve dopaminerjik aşırımı artırarak  deneysel modellerde  ve 
klinik çalışmalarda  antidepresan etki gösteren  klinik çalışmalarda  antidepresan etki gösteren  
fluoksetinfluoksetin ilk çalışmanın antidepresan ilacı olarak ilk çalışmanın antidepresan ilacı olarak 
seçilmiştir.seçilmiştir.
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1. Fluoksetin1. Fluoksetin

a.Alkol kesilme sendromu boyunca a.Alkol kesilme sendromu boyunca 
meydana gelen değişiklikler,meydana gelen değişiklikler,

I.I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,Lokomotor aktivite değişiklikleri,
II.II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,
III.III. Davranışsal bulgular,Davranışsal bulgular,

1. Fluoksetin1. Fluoksetin
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I.Lokomotor aktivite değişiklikleri,I.Lokomotor aktivite değişiklikleri,

Alkol bağımlısı olmayan Alkol bağımlısı olmayan 
kontrol grubu ile alkol kontrol grubu ile alkol 
bağımlısı olan kontrol bağımlısı olan kontrol 
grubu karşılaştırıldığında, grubu karşılaştırıldığında, 
lokomotor aktivite alkol lokomotor aktivite alkol 
bağımlısı olan kontrol bağımlısı olan kontrol 
gurubunda 2. ve 6. gurubunda 2. ve 6. 
saatlerde anlamlı olarak saatlerde anlamlı olarak 
arttığı gözlenmiştir.arttığı gözlenmiştir.

Sıçanlardaki lokomotor aktivite için kontrol gruplarının 
karşılaştırılması [n=8 her grup için; s, saat; # p < 0.05 
Kontrol (-), Student’s t-test; Kontrol (+), -: alkol-bağımlı 
olmayan; +: alkol-bağımlı olan].

1. Fluoksetin (Kontrol grupları)1. Fluoksetin (Kontrol grupları)

II.II.OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,

Alkolik kontrol grubu ile alkolik olmayan kontrol grubu Alkolik kontrol grubu ile alkolik olmayan kontrol grubu odiyojenikodiyojenik
nöbet sıklığı açısından değerlendirildiğinde iki grup arasında anöbet sıklığı açısından değerlendirildiğinde iki grup arasında anlamlı nlamlı 
farklar meydana geldiği görülmüştür. Alkol bağımlısı grup %50 dafarklar meydana geldiği görülmüştür. Alkol bağımlısı grup %50 daha ha 
fazla nöbet geçirmiştir. Nöbetler oluşana kadar geçen ortalama sfazla nöbet geçirmiştir. Nöbetler oluşana kadar geçen ortalama süre üre 
((latensylatensy) 21.75±4.56 saniye olarak gözlenmiştir. ) 21.75±4.56 saniye olarak gözlenmiştir. 

21.75±4.5650     (4/8)Salin (alkol bağımlısı olan grup)

-0.0    (0/8)Salin (alkol bağımlısı olmayan grup)

LATENCY
(mean±SEM)

GÖRÜLME 
SIKLIĞI %

İLAÇ

Kontrol gruplarının odyojenik nöbetler açısından karşılaştırılması.
(parantez içindeki rakamlar odiyojenik nöbet geçiren hayvan sayısını gösterir.) 
3 örnekten daha azında odiyojenik nöbet meydana gelmiş ise istatistiksel analiz yapılamadı. * p < 0:05 (Ki-kare testi).

1. Fluoksetin (Kontrol grupları)1. Fluoksetin (Kontrol grupları)
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b. Alkol kesilme sendromuna b. Alkol kesilme sendromuna 
fluoksetinin etkileri,fluoksetinin etkileri,

I.I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,Lokomotor aktivite değişiklikleri,
II.II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,
III.III. Davranışsal bulgular,Davranışsal bulgular,

1. Fluoksetin1. Fluoksetin

I.I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,Lokomotor aktivite değişiklikleri,

Fluoksetin çalışmanın Fluoksetin çalışmanın 
2. ve 6. saatlerinde 2. ve 6. saatlerinde 
5mg/kg dozunda, 5mg/kg dozunda, 
kesilme sendromunun kesilme sendromunun 
indüklediği lokomotor indüklediği lokomotor 
hiperaktivitedehiperaktivitede anlamlı anlamlı 
azalmalar meydana azalmalar meydana 
getirmiştir.getirmiştir.

Fluoksetin tedavisinin lokomotor aktivite  bulguları 
üzerine etkisi [n = 8 her grup için; Flu., Fluoksetin; s, saat; 
*p < 0:05 Kontrol, Mann–Whitney-U testi skor için ve Ki-
kare testi % için].

1. Fluoksetin1. Fluoksetin
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II. II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,

Fluoksetin, Fluoksetin, odiyojenikodiyojenik nöbetlerde anlamlı azalmalar nöbetlerde anlamlı azalmalar 
meydana getirmiştir.meydana getirmiştir.

-12.5  (1/8)*Fluoksetin (10 mg/kg)

-0.0    (0/8)*Fluoksetin (5 mg/kg)

-12.5  (1/8)*Fluoksetin (2.5 mg/kg)

21.75±4.5650     (4/8)Salin (alkol bağımlısı olan grup)

-0.0    (0/8)Salin (alkol bağımlısı olmayan grup)

LATENCY (mean±SEM)GÖRÜLME SIKLIĞI %İLAÇ

Fluoksetinin odiyojenik nöbetlerin görülme sıklığı üzerine olan etkisi
(parantez içindeki rakamlar odiyojenik nöbet geçiren hayvan sayısını gösterir.) 
3 örnekten daha azında odiyojenik nöbet meydana gelmiş ise istatistiksel analiz yapılamadı. * p < 0:05 (Ki-kare testi).

1. Fluoksetin1. Fluoksetin

III.Davranışsal bulgular,III.Davranışsal bulgular,

AjitasyonAjitasyon

Fluoksetin, ajitasyonun Fluoksetin, ajitasyonun 
şiddetinde 2. saatte 2.5, 5, şiddetinde 2. saatte 2.5, 5, 
10 10 mgmg/kg dozlarında ve  /kg dozlarında ve  
6. saatte 5, 10 6. saatte 5, 10 mgmg/kg /kg 
dozlarında  anlamlı dozlarında  anlamlı 
azalmalar meydana azalmalar meydana 
getirmiştir.getirmiştir.

Fluoksetin tedavisinin ajitasyon bulguları üzerine etkisi 
[n = 8 her grup için; Flu., Fluoksetin; s, saat; *p < 0:05 
Kontrol, Mann–Whitney-U testi skor için ve Ki-kare 
testi % için].

1. Fluoksetin1. Fluoksetin
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III.Davranışsal bulgular,III.Davranışsal bulgular,

StereotipikStereotipik davranışlardavranışlar

Fluoksetin, Fluoksetin, stereotipikstereotipik
davranışlarda 2. saatte  davranışlarda 2. saatte  
10 10 mgmg/kg dozunda /kg dozunda 
anlamlı azalmalar anlamlı azalmalar 
meydana getirmiştir. meydana getirmiştir. 

Fluoksetin tedavisinin sterotipik davranış bulguları üzerine 
etkisi [n = 8 her grup için; Flu., Fluoksetin; s, saat; *p < 0:05 
Kontrol, Mann–Whitney-U testi skor için ve Ki-kare testi % 
için].

1. Fluoksetin1. Fluoksetin

III.Davranışsal bulgular,III.Davranışsal bulgular,

Islak köpek silkinmesi Islak köpek silkinmesi 
davranışıdavranışı

Fluoksetin, ıslak köpek Fluoksetin, ıslak köpek 
silkinmesi davranışında silkinmesi davranışında 
2.saatte 2.5, 5, 10 2.saatte 2.5, 5, 10 mgmg/kg /kg 
dozlarında ve 4. saatte dozlarında ve 4. saatte 
2.5, 10 2.5, 10 mgmg/kg dozlarında /kg dozlarında 
anlamlı azalmalar anlamlı azalmalar 
meydana getirmiştir.meydana getirmiştir.

Fluoksetin tedavisinin ıslak köpek silkinmesi üzerine etkisi 
[n = 8 her grup için; Flu., Fluoksetin; s, saat; *p < 0:05 
Kontrol, Mann–Whitney-U testi skor için ve Ki-kare testi % 
için].

1. Fluoksetin1. Fluoksetin
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III.Davranışsal bulgular,III.Davranışsal bulgular,

TremorTremor
Fluoksetin, tremor Fluoksetin, tremor 
sıklığında 2. saatte 2.5, 5, sıklığında 2. saatte 2.5, 5, 
10 10 mgmg/kg dozlarında , 4. /kg dozlarında , 4. 
saatte 2.5, 10 saatte 2.5, 10 mgmg/kg /kg 
dozlarında ve 6. saatte dozlarında ve 6. saatte 
2.5, 5, 10 2.5, 5, 10 mgmg/kg /kg 
dozlarında anlamlı dozlarında anlamlı 
azalmalar meydana azalmalar meydana 
getirmiştir. getirmiştir. 

Fluoksetin tedavisinin tremor üzerine etkisi [n = 8 her 
grup için; Flu., Fluoksetin; s, saat; *p < 0:05 Kontrol, 
Mann–Whitney-U testi skor için ve Ki-kare testi % 
için].

1. Fluoksetin1. Fluoksetin

c. Alkol bağımlısı olmayan (c. Alkol bağımlısı olmayan (naivenaive) ) 
sıçanlarda fluoksetinin lokomotor sıçanlarda fluoksetinin lokomotor 

aktivite üzerine olan etkileri,aktivite üzerine olan etkileri,
Çalışmada kullanılan dozlarda (2.5, 5 ve 10 Çalışmada kullanılan dozlarda (2.5, 5 ve 10 mgmg/kg) /kg) 
fluoksetinin alkol bağımlısı olmayan sıçanlarda lokomotor fluoksetinin alkol bağımlısı olmayan sıçanlarda lokomotor 
aktivite üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.aktivite üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

1. Fluoksetin1. Fluoksetin
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Sonuç:Sonuç:

Yapmış olduğumuz bu çalışmada bir SSRI olan Yapmış olduğumuz bu çalışmada bir SSRI olan 
fluoksetinin alkol bağımlısı sıçanlarda kesilme fluoksetinin alkol bağımlısı sıçanlarda kesilme 
sendromuna ait bulguları anlamlı olarak azalttığını sendromuna ait bulguları anlamlı olarak azalttığını 
bulduk. bulduk. 
Bu faydalı etkiler  Bu faydalı etkiler  

lokomotor hiperaktivite, lokomotor hiperaktivite, 
odiyojenikodiyojenik nöbetlerdenöbetlerde
ajitasyon, ajitasyon, 
stereotipi, stereotipi, 
ıslak köpek silkinmesi, ıslak köpek silkinmesi, 
TremorTremor

gözlendi.gözlendi.

1. Fluoksetin1. Fluoksetin
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İİlaçların seçimilaçların seçimi--22

Fluoksetinin alkol kesilme sendromu üzerine olan Fluoksetinin alkol kesilme sendromu üzerine olan 
yararlı etkileri gözlendiği için serotonerjik sistemle yararlı etkileri gözlendiği için serotonerjik sistemle 
beraber noradrenerjik sistemin de alkol kesilme beraber noradrenerjik sistemin de alkol kesilme 
sendromu üzerine olan etkilerini gözlemek amacı ile 2. sendromu üzerine olan etkilerini gözlemek amacı ile 2. 
çalışmada, serotonin ve noradrenalin geri alım çalışmada, serotonin ve noradrenalin geri alım 
inhibitörü (SNRI)inhibitörü (SNRI) venlafaksinvenlafaksin çalışma ilacı olarak çalışma ilacı olarak 
seçilmiştir.seçilmiştir.

ÇünküÇünkü Venlafaksin Venlafaksin bazı anksiyete bozukluklarında bazı anksiyete bozukluklarında 
yararlı bulunmuştur. Anksiyete ise hem insanda hem de yararlı bulunmuştur. Anksiyete ise hem insanda hem de 
hayvanda alkol kesilme sendromunun fiziksel hayvanda alkol kesilme sendromunun fiziksel 
bulgularının en önemlilerinden birisidir. bulgularının en önemlilerinden birisidir. 

Ayrıca yapılan çalışmalarda morfin kesilme Ayrıca yapılan çalışmalarda morfin kesilme 
sendromundaki sıçanlarda venlafaksinin bulguları sendromundaki sıçanlarda venlafaksinin bulguları 
kuvvetli bir şekilde inhibe ettiği gösterildiği halde alkol kuvvetli bir şekilde inhibe ettiği gösterildiği halde alkol 
kesilme sendromu üzerine etkisini gösteren bir çalışma kesilme sendromu üzerine etkisini gösteren bir çalışma 
ise henüz yoktu.ise henüz yoktu.

İİlaçların seçimilaçların seçimi--22
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2. Venlafaksin2. Venlafaksin

a.Alkol kesilme sendromu boyunca a.Alkol kesilme sendromu boyunca 
meydana gelen değişiklikler,meydana gelen değişiklikler,

I.I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,Lokomotor aktivite değişiklikleri,
II.II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,
III.III. Davranışsal bulgular,Davranışsal bulgular,

2. Venlafaksin2. Venlafaksin
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I.I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,Lokomotor aktivite değişiklikleri,

Alkol bağımlısı olmayan Alkol bağımlısı olmayan 
kontrol grubu ile alkol kontrol grubu ile alkol 
bağımlısı olan kontrol bağımlısı olan kontrol 
grubu grubu 
karşılaştırıldığında, karşılaştırıldığında, 
lokomotor aktivite alkol lokomotor aktivite alkol 
bağımlısı olan kontrol bağımlısı olan kontrol 
gurubunda 2. saatte gurubunda 2. saatte 
anlamlı olarak arttığı anlamlı olarak arttığı 
gözlenmiştir. gözlenmiştir. 
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2. Venlafaksin (Kontrol Grupları)2. Venlafaksin (Kontrol Grupları)

Sıçanlardaki lokomotor aktivite için kontrol gruplarının 
karşılaştırılması [n=8 her grup için; s, saat; # p < 0.05 
Kontrol (-), Student’s t-test; Kontrol (+), -: alkol-bağımlı 
olmayan; +: alkol-bağımlı olan].

II. II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetlernöbetler

Alkolik kontrol grubunun Alkolik kontrol grubunun odiyojenikodiyojenik nöbet sıklığı 62.5% iken nöbet sıklığı 62.5% iken 
nöbetler oluşana kadar geçen ortalama süre (nöbetler oluşana kadar geçen ortalama süre (latensylatensy) 10.40±2.16 ) 10.40±2.16 
saniye olarak gözlenmiştir. saniye olarak gözlenmiştir. 

10.40±2.1662.5    (5/8)Salin (alkol bağımlısı olan grup)
--0.0    (0/8)Salin (alkol bağımlısı olmayan grup)

LATENCY 
(mean±SEM)

GÖRÜLME 
SIKLIĞI %İLAÇ

Venlafaksinin odiyojenik nöbetlerin görülme sıklığı üzerine olan etkisi
(parantez içindeki rakamlar odiyojenik nöbet geçiren hayvan sayısını gösterir.) 
3 örnekten daha azında odiyojenik nöbet meydana gelmiş ise istatistiksel analiz yapılamadı. * p < 0:05 (Ki-kare testi).

2. Venlafaksin2. Venlafaksin2. Venlafaksin (Kontrol Grupları)2. Venlafaksin (Kontrol Grupları)
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b. Alkol kesilme sendromuna b. Alkol kesilme sendromuna 
venlafaksinin etkileri,venlafaksinin etkileri,

I.I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,Lokomotor aktivite değişiklikleri,
II.II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,
III.III. Davranışsal bulgular,Davranışsal bulgular,

2. Venlafaksin2. Venlafaksin

I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,

Venlafaksin kesilme Venlafaksin kesilme 
sendromunun sendromunun 
indüklediği lokomotor indüklediği lokomotor 
hiperaktivite üzerinde hiperaktivite üzerinde 
anlamlı herhangi bir etki anlamlı herhangi bir etki 
göstermemiştir.göstermemiştir.
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Sıçanlardaki lokomotor aktivite üzerine Venlafaksinin 
etkisi [n=8 her grup için;  Ven., Venlafaksin; s, saat; * p < 
0.05 Kontrol (-), Student’s t-test; -: alkol-bağımlı 
olmayan; +: alkol-bağımlı olan]. 

2. Venlafaksin2. Venlafaksin
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II. II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,

Venlafaksin Venlafaksin odiyojenikodiyojenik nöbetlerin görülme sıklığını 62.5%’den nöbetlerin görülme sıklığını 62.5%’den 
25% ‘e azaltmışsa da bu azalma istatistiksel olarak anlamlı deği25% ‘e azaltmışsa da bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi. ldi. 
Fakat 20mg/kg dozunda nöbetler oluşana kadar geçen ortalama Fakat 20mg/kg dozunda nöbetler oluşana kadar geçen ortalama 
süreyi (süreyi (latensylatensy) anlamlı olarak azaltmıştır.) anlamlı olarak azaltmıştır.

-25.0    (1/8)Venlafaksin (40 mg/kg)

29.50±8.17*50.0    (4/8)Venlafaksin (20 mg/kg)

18.80±8.0062.5    (5/8)Venlafaksin (10 mg/kg)

19.00±5.5862.5    (5/8)Venlafaksin (5 mg/kg)

10.40±2.1662.5    (5/8)Salin (alkol bağımlısı olan grup)

0.0      (0/8)Salin (alkol bağımlısı olmayan grup)

LATENCY (mean±SEM)GÖRÜLME SIKLIĞI %İLAÇ

Venlafaksinin odiyojenik nöbetlerin görülme sıklığı üzerine olan etkisi
(parantez içindeki rakamlar odiyojenik nöbet geçiren hayvan sayısını gösterir.) 
3 örnekten daha azında odiyojenik nöbet meydana gelmiş ise istatistiksel analiz yapılamadı. * p < 0:05 (Ki-kare testi).

2. Venlafaksin2. Venlafaksin

III. Davranışsal bulgular,III. Davranışsal bulgular,

AjitasyonAjitasyon

Venlafaksin , ajitasyon Venlafaksin , ajitasyon 
şiddetinde artışa neden şiddetinde artışa neden 
olsa da bu istatistiksel olsa da bu istatistiksel 
olarak anlamlı olarak anlamlı 
bulunmamıştır.bulunmamıştır.
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Venlafaksin tedavisinin ajitasyon bulguları üzerine etkisi 
[n = 8 her grup için; Ven., Venllafaksin; s, saat; *p < 0:05 
Kontrol, Mann–Whitney-U testi skor için ve Ki-kare 
testi % için].

2. Venlafaksin2. Venlafaksin
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III. Davranışsal bulgular,III. Davranışsal bulgular,

StereotipikStereotipik davranışlardavranışlar

Venlafaksinin , Venlafaksinin , 
stereotipikstereotipik davranışlar davranışlar 
üzerine anlamlı herhangi üzerine anlamlı herhangi 
bir etkisi görülmemiştir. bir etkisi görülmemiştir. 
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Venlafaksin tedavisinin sterotipik davranış 
bulguları üzerine etkisi [n = 8 her grup için; Ven., 
Venllafaksin; s, saat; *p < 0:05 Kontrol, Mann–
Whitney-U testi skor için ve Ki-kare testi % için].

2. Venlafaksin2. Venlafaksin

III. Davranışsal bulgular,III. Davranışsal bulgular,

Islak köpek silkinmesi Islak köpek silkinmesi 
davranışıdavranışı

Venlafaksin , ıslak köpek Venlafaksin , ıslak köpek 
silkinmesi davranışında silkinmesi davranışında 
anlamlı herhangi bir anlamlı herhangi bir 
etkisi meydana etkisi meydana 
getirmemiştir.getirmemiştir. 2 4 6
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Venlafaksin tedavisinin ıslak köpek silkinmesi 
davranışı üzerine etkisi [n = 8 her grup için; Ven., 
Venllafaksin; s, saat; *p < 0:05 Kontrol, Mann–
Whitney-U testi skor için ve Ki-kare testi % için].

2. Venlafaksin2. Venlafaksin
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c. Alkol bağımlısı olmayan (c. Alkol bağımlısı olmayan (naivenaive) ) 
sıçanlarda venlafaksinin lokomotor sıçanlarda venlafaksinin lokomotor 

aktivite üzerine olan etkileri,aktivite üzerine olan etkileri,
Çalışmada kullanılan dozlarda (5,10, 20 ve 40 Çalışmada kullanılan dozlarda (5,10, 20 ve 40 mgmg/kg) /kg) 
venlafaksinim alkol bağımlısı olmayan sıçanlarda lokomotor venlafaksinim alkol bağımlısı olmayan sıçanlarda lokomotor 
aktivite üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.aktivite üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

2. Venlafaksin2. Venlafaksin

Sonuç,Sonuç,

Venlafaksin (SNRI) alkol kesilme sendromunda Venlafaksin (SNRI) alkol kesilme sendromunda 
bazı yararlı etkiler göstermiştir. bazı yararlı etkiler göstermiştir. 

Bu yararlı etkilerin istatistiksel olarak anlamlı Bu yararlı etkilerin istatistiksel olarak anlamlı 
bulunduğu bulgu bulunduğu bulgu odiyojenikodiyojenik nöbetlerin nöbetlerin latensinilatensini
artırmasıdır. artırmasıdır. 

Ajitasyonlar artmış olarak izlense de istatistiksel Ajitasyonlar artmış olarak izlense de istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır.olarak anlamlı bulunmamıştır.

2. Venlafaksin2. Venlafaksin
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İİlaçların seçimilaçların seçimi--33

Venlafaksinin alkol kesilme sendromu üzerine olan Venlafaksinin alkol kesilme sendromu üzerine olan 
yararlı etkilerinin yararlı etkilerinin fluoksetinefluoksetine göre daha az olduğu göre daha az olduğu 
gözlemlendiğinden  diğer gözlemlendiğinden  diğer SSRI’laraSSRI’lara göre serotonin göre serotonin 
seçiciliği daha fazla olanseçiciliği daha fazla olan essitolopramessitolopram 3. çalışmanın 3. çalışmanın 
ilacı olarak seçilmiştir. ilacı olarak seçilmiştir. 

3. Essitolopram3. Essitolopram
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a.Alkol kesilme sendromu boyunca a.Alkol kesilme sendromu boyunca 
meydana gelen değişiklikler,meydana gelen değişiklikler,

I.I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,Lokomotor aktivite değişiklikleri,
II.II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,
III.III. Davranışsal bulgular,Davranışsal bulgular,

3. Essitolopram3. Essitolopram

I.Lokomotor aktivite değişiklikleri,I.Lokomotor aktivite değişiklikleri,

Alkol bağımlısı olmayan Alkol bağımlısı olmayan 
kontrol grubu ile alkol kontrol grubu ile alkol 
bağımlısı olan kontrol bağımlısı olan kontrol 
grubu karşılaştırıldığında, grubu karşılaştırıldığında, 
lokomotor aktivite alkol lokomotor aktivite alkol 
bağımlısı olan kontrol bağımlısı olan kontrol 
gurubunda 2. ve 6. gurubunda 2. ve 6. 
saatlerde anlamlı olarak saatlerde anlamlı olarak 
arttığı gözlenmiştirarttığı gözlenmiştir
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3. Essitolopram (Kontrol Grupları)3. Essitolopram (Kontrol Grupları)

Sıçanlardaki lokomotor aktivite için kontrol gruplarının 
karşılaştırılması [n=8 her grup için; s, saat; # p < 0.05 
Kontrol (-), Student’s t-test; Kontrol (+), -: alkol-bağımlı 
olmayan; +: alkol-bağımlı olan].
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II. II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,

Alkolik kontrol grubunun Alkolik kontrol grubunun odiyojenikodiyojenik nöbet sıklığı 50% nöbet sıklığı 50% 
iken nöbetler oluşana kadar geçen ortalama süre iken nöbetler oluşana kadar geçen ortalama süre 
((latensylatensy) 18.0±4.6 saniye olarak gözlenmiştir. ) 18.0±4.6 saniye olarak gözlenmiştir. 

18.00±4.6050.0    (4/8)Salin (alkol bağımlısı olan grup)
--0.00    (0/8)Salin (alkol bağımlısı olmayan grup)

LATENCY 
(mean±SEM)

GÖRÜLME 
SIKLIĞI %İLAÇ

Essitolopramın odiyojenik nöbetlerin görülme sıklığı üzerine olan etkisi
(parantez içindeki rakamlar odiyojenik nöbet geçiren hayvan sayısını gösterir.) 
3 örnekten daha azında odiyojenik nöbet meydana gelmiş ise istatistiksel analiz yapılamadı.* p < 0:05 (Ki-kare testi).

3. Essitolopram3. Essitolopram3. Essitolopram (Kontrol Grupları)3. Essitolopram (Kontrol Grupları)

b. Alkol kesilme sendromuna b. Alkol kesilme sendromuna 
essitolopramın etkileri,essitolopramın etkileri,

I.I. Lokomotor aktivite değişiklikleri,Lokomotor aktivite değişiklikleri,
II.II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,
III.III. Davranışsal bulgular,Davranışsal bulgular,

3. Essitolopram3. Essitolopram
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I.Lokomotor aktivite değişiklikleri,I.Lokomotor aktivite değişiklikleri,

Essitolopramın kesilme Essitolopramın kesilme 
sendromunun sendromunun 
indüklediği lokomotor indüklediği lokomotor 
hiperaktivite üzerinde hiperaktivite üzerinde 
anlamlı herhangi bir etki anlamlı herhangi bir etki 
göstermemiştir .göstermemiştir .
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Sıçanlardaki lokomotor aktivite üzerine 
Essitolopramın etkisi [n=8 her grup için;          
Essito., Essitolopram; s, saat; * p < 0.05 Kontrol (-), 
Student’s t-test; -: alkol-bağımlı olmayan; +: alkol-
bağımlı olan].

3. Essitolopram3. Essitolopram

II. II. OdiyojenikOdiyojenik nöbetler,nöbetler,

Essitolopramın Essitolopramın odiyojenikodiyojenik nöbetler üzerine herhangi bir nöbetler üzerine herhangi bir 
anlamlı etkisi görülmemiştir anlamlı etkisi görülmemiştir ..

8.33±2.4037.5    (3/8)Essitolopram (10 mg/kg)

10.67±1.8375.0    (6/8)Essitolopram (5 mg/kg)

-25.0    (2/8)Essitolopram (2.5 mg/kg)

18.00±4.6050.0    (4/8)Salin (alkol bağımlısı olan grup)

0.00    (0/8)Salin (alkol bağımlısı olmayan grup)

Latency (mean±SEM)GÖRÜLME SIKLIĞI %İLAÇ

Essitolopramın odiyojenik nöbetlerin görülme sıklığı üzerine olan etkisi
(parantez içindeki rakamlar odiyojenik nöbet geçiren hayvan sayısını gösterir.) 
3 örnekten daha azında odiyojenik nöbet meydana gelmiş ise istatistiksel analiz yapılamadı.* p < 0:05 (Ki-kare testi).

3. Essitolopram3. Essitolopram
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III. Davranışsal bulgular,III. Davranışsal bulgular,

AjitasyonAjitasyon

Essitolopramın ajitasyon Essitolopramın ajitasyon 
üzerine herhangi bir üzerine herhangi bir 
anlamlı etkisi olmamıştır .anlamlı etkisi olmamıştır .
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Essitolopram tedavisinin ajitasyon bulguları üzerine 
etkisi [n = 8 her grup için; Essito., Essitolopram; s, 
saat; *p < 0:05 Kontrol, Mann–Whitney-U testi skor 
için ve Ki-kare testi % için].

3. Essitolopram3. Essitolopram

StereotipikStereotipik davranışlardavranışlar

Essitolopram 6. saatte 5 Essitolopram 6. saatte 5 
mgmg/kg dozunda /kg dozunda 
stereotipikstereotipik davranışlarda davranışlarda 
anlamlı azalmalara neden anlamlı azalmalara neden 
olmuştur olmuştur 
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Essitolopram tedavisinin sterotipik davranış 
bulguları üzerine etkisi [n = 8 her grup için; Essito., 
Essitolopram; s, saat; *p < 0:05 Kontrol, Mann–
Whitney-U testi skor için ve Ki-kare testi % için].

III. Davranışsal bulgular,III. Davranışsal bulgular,
3. Essitolopram3. Essitolopram
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Islak köpek silkinmesi Islak köpek silkinmesi 
davranışıdavranışı
Essitolopram 2.5 Essitolopram 2.5 mgmg/kg /kg 
ve 5 ve 5 mgmg/kg dozunda /kg dozunda 
2.saatte ve 2.5 2.saatte ve 2.5 mgmg/kg /kg 
dozunda 6. saatte ıslak dozunda 6. saatte ıslak 
köpek silkinmesi köpek silkinmesi 
davranışında anlamlı davranışında anlamlı 
azalmalar meydana azalmalar meydana 
getirmiştir .getirmiştir .
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Essitolopram tedavisinin ıslak köpek silkinmesi üzerine 
etkisi [n = 8 her grup için; Essito., Essitolopram; s, saat; 
*p < 0:05 Kontrol, Mann–Whitney-U testi skor için ve 
Ki-kare testi % için].

III. Davranışsal bulgular,III. Davranışsal bulgular,
3. Essitolopram3. Essitolopram

III. Davranışsal bulgular,III. Davranışsal bulgular,

TremorTremor

Essitolopram 5 Essitolopram 5 mgmg/kg /kg 
ve 10 ve 10 mgmg/kg dozunda 2. /kg dozunda 2. 
saatte tremorların saatte tremorların 
görülme sıklığında görülme sıklığında 
azalma meydana azalma meydana 
getirmiştir. getirmiştir. 
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Essitolopram tedavisinin tremor üzerine etkisi [n = 8 her grup 
için; Essito., Essitolopram; s, saat; *p < 0:05 Kontrol, Mann–
Whitney-U testi skor için ve Ki-kare testi % için].

3. Essitolopram3. Essitolopram
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c. Alkol bağımlısı olmayan (c. Alkol bağımlısı olmayan (naivenaive) ) 
sıçanlarda essitolopramın lokomotor sıçanlarda essitolopramın lokomotor 

aktivite üzerine olan etkileri,aktivite üzerine olan etkileri,
Çalışmada kullanılan dozlarda (2.5, 5 ve 10 Çalışmada kullanılan dozlarda (2.5, 5 ve 10 mgmg/kg) /kg) 
essitolopramın alkol bağımlısı olmayan sıçanlarda essitolopramın alkol bağımlısı olmayan sıçanlarda 
lokomotor aktivite üzerine herhangi bir etkisi lokomotor aktivite üzerine herhangi bir etkisi 
gözlenmemiştir.gözlenmemiştir.

3. Essitolopram3. Essitolopram

Sonuç:Sonuç:

Yapmış olduğumuz bu çalışmada bir SSRI olan Yapmış olduğumuz bu çalışmada bir SSRI olan 
essitolopramın alkol bağımlısı sıçanlarda kesilme essitolopramın alkol bağımlısı sıçanlarda kesilme 
sendromuna ait bazı bulguları anlamlı olarak azalttığını sendromuna ait bazı bulguları anlamlı olarak azalttığını 
bulduk. bulduk. 
Bu faydalı etkiler Bu faydalı etkiler 

steriotipisteriotipi, , 
ıslak köpek silkinmesi, ıslak köpek silkinmesi, 
tremortremor

gözlendi.gözlendi.

3. Essitolopram3. Essitolopram
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TARTIŞMATARTIŞMATARTIŞMA

FluoksetinFluoksetin,,

Beyindeki azalmış Beyindeki azalmış serotoninserotonin seviyesi ile alkol kesilme seviyesi ile alkol kesilme 
sendromununsendromunun bulguları arasında bir ilişki olduğu bulguları arasında bir ilişki olduğu 
söylenebilir.söylenebilir.

Fluoksetin Fluoksetin sinaptiksinaptik aralıkta serotonin seviyesini artırarak aralıkta serotonin seviyesini artırarak 
alkol kesilme sendromunun bulgularını azaltabilir. alkol kesilme sendromunun bulgularını azaltabilir. 

Bizde fluoksetin ile yapmış olduğumuz çalışmada alkol Bizde fluoksetin ile yapmış olduğumuz çalışmada alkol 
bağımlısı sıçanlarda kesilme sendromuna ait bazı bağımlısı sıçanlarda kesilme sendromuna ait bazı 
bulguların azaldığını bulduk. bulguların azaldığını bulduk. 
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Bu etki,Bu etki,

Fluoksetinin serotonerjik sistemle olan yakın Fluoksetinin serotonerjik sistemle olan yakın 
ilişkisinden kaynaklanabileceği gibi fluoksetinin ilişkisinden kaynaklanabileceği gibi fluoksetinin 
dopaminerjikdopaminerjik sistem ile olan ilişkisinden de sistem ile olan ilişkisinden de 
kaynaklanıyor olabilir. kaynaklanıyor olabilir. 

Dopaminerjik sistem alkol bağımlılığında en az Dopaminerjik sistem alkol bağımlılığında en az 
serotonerjik sistem kadar önemlidir ve alkol serotonerjik sistem kadar önemlidir ve alkol 
bağımlılığının çeşitli bulgularından sorumludur.bağımlılığının çeşitli bulgularından sorumludur.

Tekrarlayan dozlarda fluoksetin alımı sıçanlarda Tekrarlayan dozlarda fluoksetin alımı sıçanlarda 
Dopaminerjik sistemin Dopaminerjik sistemin 

D2 reseptörlerindeD2 reseptörlerinde
D3 reseptörlerindeD3 reseptörlerinde
D2D2--likelike reseptörlerinde reseptörlerinde 

artışa neden olmaktadır. artışa neden olmaktadır. 

Ayrıca D2 reseptör Ayrıca D2 reseptör agonistiagonisti olan olan bromokriptinbromokriptin alkol alkol 
kesilme sendromu tedavisinde kullanılmış ve sıçanlarda kesilme sendromu tedavisinde kullanılmış ve sıçanlarda 
yapılan çalışmalarda da alkol kesilme bulgularının yapılan çalışmalarda da alkol kesilme bulgularının 
giderilmesinde faydalı bulunmuştur. giderilmesinde faydalı bulunmuştur. 
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Fluoksetinin bu olumlu etkisinin bir Fluoksetinin bu olumlu etkisinin bir 
diğer açıklaması ise,diğer açıklaması ise,

LL--ArjinindenArjininden nitrik oksit (NO) sentezine aracılık nitrik oksit (NO) sentezine aracılık 
eden enzim olan eden enzim olan nitrik oksit nitrik oksit sentazsentaz (NOS)(NOS)
enziminin beyinde serotonerjik antidepresanlar enziminin beyinde serotonerjik antidepresanlar 
tarafından anlamlı bir şekilde inhibe edilmesi  tarafından anlamlı bir şekilde inhibe edilmesi  
olabilir. olabilir. 

NOS inhibitörü ilaçların sıçanlardaki kesilme NOS inhibitörü ilaçların sıçanlardaki kesilme 
sendromunun belirtilerini hafiflettiği sendromunun belirtilerini hafiflettiği 
gösterilmiştir. gösterilmiştir. 

Fluoksetinin NOS Fluoksetinin NOS inhibitörinhibitör etkiye sahip etkiye sahip 
olduğuna dair hem insanda  hem de hayvanda  olduğuna dair hem insanda  hem de hayvanda  
yapılmış çalışmalar literatürde mevcuttur.yapılmış çalışmalar literatürde mevcuttur.



48

Hem serotonerjik hem de dopaminerjik etkinliği Hem serotonerjik hem de dopaminerjik etkinliği 
olan ayrıca NOS olan ayrıca NOS inhibitörinhibitör etkiye sahip olan etkiye sahip olan 
fluoksetin alkol kesilme sendromunun akut fluoksetin alkol kesilme sendromunun akut 
tedavisinde iyi bir seçenek olabilir.tedavisinde iyi bir seçenek olabilir.

VenlafaksinVenlafaksin,,

Alkol kesilme Alkol kesilme sendromundakisendromundaki anlamlı tek faydalı anlamlı tek faydalı 

etkisi  etkisi  odiyojenikodiyojenik nöbetlerin nöbetlerin latensinilatensini

artırmasıdır. artırmasıdır. 
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OdiyojenikOdiyojenik nöbetler sırasında beyinde serotonin nöbetler sırasında beyinde serotonin 
seviyesinin azaldığına dair çalışmalara seviyesinin azaldığına dair çalışmalara 
rastlanmaktadır. rastlanmaktadır. 
LairdLaird ve arkadaşlarının  yaptığı çalışmada, ve arkadaşlarının  yaptığı çalışmada, 
noradrenerjik ve serotonerjik sistemde meydana noradrenerjik ve serotonerjik sistemde meydana 
gelen bir eksikliğin gelen bir eksikliğin epileptikepileptik nöbetler ile ilişkili nöbetler ile ilişkili 
olabileceğini belirtilmiştir.  olabileceğini belirtilmiştir.  
Alkol kesilme Alkol kesilme sendromundasendromunda meydana gelen meydana gelen 
nöbetlerin önlenmesinde artmış nöbetlerin önlenmesinde artmış serotoninserotonin
seviyesinin faydalı olabileceğini düşündürür. seviyesinin faydalı olabileceğini düşündürür. 

Venlafaksin ile yapmış olduğumuz Venlafaksin ile yapmış olduğumuz 
çalışmada,çalışmada,

OdiyojenikOdiyojenik nöbetler dışında kesilme nöbetler dışında kesilme 
sendromuna ait diğer bulgular üzerine sendromuna ait diğer bulgular üzerine 
venlafaksinin anlamlı faydalı etkilerinin venlafaksinin anlamlı faydalı etkilerinin 
görülememiş olması venlafaksinin serotonin görülememiş olması venlafaksinin serotonin 
dışında NA geri alınımını da inhibe etmesine dışında NA geri alınımını da inhibe etmesine 
bağlı olabilir. bağlı olabilir. 
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Alkol kesilme sendromu sempatik sinir Alkol kesilme sendromu sempatik sinir 
sistemindeki aşırı aktivite ile karakterizedir. sistemindeki aşırı aktivite ile karakterizedir. 
Venlafaksin verildiğinde Venlafaksin verildiğinde sinaptiksinaptik aralıkta artan aralıkta artan 
NA serotoninin alkol kesilme sendromu üzerine NA serotoninin alkol kesilme sendromu üzerine 
olan bir takım yararlı etkilerini maskelemiş olan bir takım yararlı etkilerini maskelemiş 
olabilir. olabilir. 
Venlafaksin tedavisi ile ajitasyonda meydana Venlafaksin tedavisi ile ajitasyonda meydana 
gelen artış bu bulguyu desteklemektedir. gelen artış bu bulguyu desteklemektedir. 

EssitolopramEssitolopram, , 

StereotipikStereotipik davranışlar davranışlar 
Tremor ve Tremor ve 
Islak köpek silkinmesi  Islak köpek silkinmesi  

davranışlarında anlamlı azalmalar gözlememize rağmendavranışlarında anlamlı azalmalar gözlememize rağmen

Lokomotor hiperaktivite Lokomotor hiperaktivite 
Ajitasyon Ajitasyon 
OdiyojenikOdiyojenik nöbetlernöbetler

anlamlı azalmalar anlamlı azalmalar gözlenmemiştirgözlenmemiştir. . 



51

Fluoksetin lokomotor hiperaktivite, ajitasyon ve Fluoksetin lokomotor hiperaktivite, ajitasyon ve 
odiyojenikodiyojenik nöbetleri azaltmada essitolopramdan nöbetleri azaltmada essitolopramdan 
daha yararlı idi. daha yararlı idi. 
Sonuçta daha fazla serotonerjik aktivite alkol Sonuçta daha fazla serotonerjik aktivite alkol 
kesilme sendromunun akut bulgularını daha fazla kesilme sendromunun akut bulgularını daha fazla 
azaltmıyor denilebilir.azaltmıyor denilebilir.

MonoaminerjikMonoaminerjik sistemi etkileyen antidepresanlar sistemi etkileyen antidepresanlar 
alkol kesilme sendromunun belirtileri üzerine alkol kesilme sendromunun belirtileri üzerine 
bazı faydalı etkileri bulunmaktadır. bazı faydalı etkileri bulunmaktadır. 
Bunlar içerisinde en faydalı görüneni Bunlar içerisinde en faydalı görüneni 
fluoksetindirfluoksetindir. . 
Fluoksetinin diğerlerine oranla daha fazla olan Fluoksetinin diğerlerine oranla daha fazla olan 
bu faydalı etkisi dopaminerjik sistemle ve NOS bu faydalı etkisi dopaminerjik sistemle ve NOS 
enzimi ile olan ilişkisi olmasından kaynaklanıyor enzimi ile olan ilişkisi olmasından kaynaklanıyor 
olabilir. olabilir. 
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