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İLAÇ VE M ORFİN BAĞIM LILIĞI
Adnan Ziyalar
M adde bağımlılığı günümüzde 8-10 yaşlarında başlayan ve çok ileri yaşlara kadar gidebilen, her çeşit kültürden ve
psikolojik yapıdan insanı etkileyen bir kitle hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır.
G erek tanıma ve zararlarını tesbit edebilme, gerek kurunma ve tedavi edebilme ve gerek medikolegal açıdan kişi
nin hukukunu koruyabilmek bu maddelerin ve ortaya çıkardığı sendromların çok iyi bir şekilde ve açıklıkla tayin edilmele
rini ve bilinmelerini gerektirmektedir.
İlk defa 1926 yılında M orfin ve eroin alışkanlığı ile uğraşan bilimse! bir komite "İptilanm" tarifini yapmaya çalışmış
tır.
İptila, organik bir hastalığın belirtilerini ortadan kaldırma amacını gütmeyen , tekrarlanan dozlar ve artan miktar
larla alınması sonucu ortaya çıkan önüne geçilmez bir alma arzusu ve ihtiyacıdır.Maddenin yeteri kadar ve uygun zamanda
almamaması halinde ruhi ve bedeni hastalık belirtilerinin ortaya çıkması iptilanın vazgeçilmez karakteridir.
İlk bakışta bu tarifin yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Ö rnek olarak bir böbrek koliğini durdurmak için hastanın mor
fin kullanması bağımlılığı sayılmamaktadır. Aynı şekilde bu maddenin kişinin kendi serbest iradesi veya hekim eliyle veril
miş olup olmaması da açıklığa kavuşturulmamıştır.
1935 yılında yapılan ikinci bir tanımlamada İptila bir maddeye karşı -narkotik olsun olmasın-duyulan açlık , şiddetli
istek, toleranz ve eksikliğinde duyulan huzursuzluk halidir denilmiştir.
Dünya sağlık teşkilatı altmış yıl kadar önce bu meseleyi bilimsel bir yaklaşımla ele aldığı zaman ilk defa "İptila-Addiction" deyimi ile "Alışkanlık-bağımlılık-Habituation" deyimlerini birbirinden ayırmaya çalışmıştır.
Bizim Türk Ceza K anunumuzun 403 ve 404 maddeleri açısından da bu ayırımın çok büyük bir önemi ve gereği var
dır. İptilanın yerine çok sık kullanılmaya başlanan "Bağımlılık" deyimi ile "İptila" deyimi mahkemelerimizde tam am en deği
şik yorumlanmaktadir. Birincisinde kişinin ceza ehliyetinin tam olmasına karşılık ikinci deyimde ceza yerine bir tedavi ön
görülm ektedir.
Günümüzde bu her iki deyimi birleştirme gayreti içinde olan ve "Drug dependency" olarak daha ılımlı bir alışkanlı
ğı tarif eder görünen bir tabire de yer verilmektedir.
Bu tariflerin açıklığa kavuşturulmasından sonradır ki "Addiction producing drugs" iptila yapan m addeler adı altında
bir seri m addenin isimlendirilmesi mümkün olmuştur.
Bu çalışmalardan sonra nihayet "belli bir miktarda alındığı zaman istinasız her insanda ruhi ve fizyoljik değişiklik
ler yapabilen ve şiddetli bir alma ihtiyacı uyandıran" alınamadığı durumda ise kendine has ruhi veya fiziki hastalık belirtile
ri ortaya çıkarabilen maddelerin bulunduğu
ve madde bağımlılığının günümüzdeki kavramları ortaya çıktı.
Bunun yanısıra bazı kimselerde bir al ım alışkanlığı geliştiren, ancak şiddetli bir açlığa sebep olmayan, kesilmesi ha
linde de eksiklik hasrolığma sebep olmayan maddelerein varlığı keşfedildi ve Dünya Sağlık Teşkilatı 1957 yılında yeni bir
bildiri yayınladı.
Buna göre, iradesi dışında belirli bir maddeyi kullanan ve bu sebeple sağlığım, sosyal emniyetini ve toplumsal konu
munu tehlikeye atan her kimse için "Addict -müpteladır" deyimin: uygun gördü. Görüldüğü gibi bu tarifte toleranz ve abtinans kavram larından hiç söz edilm em ekte "Kişisel sağlığın ve sosyal statünün bozulması" temel kriterler olarak alınmakta
dır.
Adli Tıptaki çalışmalarımız sırasında bu kavramın ülkemizde de yaptığımız girişimler giderek meyvesini vermekte
ve eskilerin iptila tarifi için şart koştukları "kesilme krizinin" ön şart olması zorunluluğu önemini giderek kaybetmektedir.
Kişinin aile bütünlüğünün bozulması, işini kaybetmesine karşılık madde alımından vazgeçememesi, birden fazla hapis ceza
sı almış bulunması, maddi zarurete düşmesi, madde tedariki için değişik suçlar işlemesi de kişinin müptela olduğunu göste
rir önem li kriterler arasında sayılmaktadır.
1961 yılında Lord Brain başkanlığında toplanan bir komite ilaç iptilasını "Bir maddenin tekrarlarla alınması sonucu
ortaya çıkmış periodik ve kronik bir zehirlenmedir" şeklinde tarif etti ve beş önemli karakteristiği olduğunu ileri sürdü.
Bunlar,
1-İlacın tesirlerine karşı duyulan psikoljik ve fizyolik bir bağımlılık.
2-Fizyoljikjönü olsun olmasın psikolojik bir bağımlılığın bulunması.
3-Alınan m adde miktarının giderek arttırılması mecburiyeti, Toleranz.
4-Eksikliğinde hastalık belirtilerinin ortaya çıkması, Abstinanz.
5-Alışkırun sosyal çevre ile ilişkilerinin bozulması, aile iş çevresi ile sürtüşmelerin başlaması, iş kaybı, çevre kaybı.
1964 yılında Dünya Sağlık Teşkilatı madde bağımlılığı ekspert komitesi İptila ile bağımlılık arasında kesin kriterle
rin olmadığını düşündü ve "Drug dependence" deyiminin her iki hal için ortak olarak kulamlmasını teklif etti.
Aynı teşkilat bu görüş açısından hareketle beş çeşit bağımlılık tarif etti ve bunları, M orfin, barbitüratlar, kokain,
am fetam inler ve esrar olarak ayırdı.
Bu günün anlayışı içinde bu ayrım yeterli olmadı. Nitekim Alkolün, trakilzan bazı maddelerin , sanayide kullanılan
bazı uçucu maddelerin ve değişik tabiattaki bileşiklerin bu tarif dışında bırakılmış olması meseleyi hallolmamış bıraktı. Bü
tün bunların yanısıra Dünya Sağlık Teşkilatı Nikotin de daha sonra iptila yapan maddeler arasına almayı uygun buldu.
Bu kısa tarihçeden sonra m adde bağımlılığını daha iyi anlayabilmek için kavramlara biraz daha açıklık getirelim.
İptila, Bir m addenin tedavi m aksadı dışında, bir haz almaksızın, giderek artan miktarlar ve sıklaşan aralarla beden
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ruh ve to pl um zararına kullanılması halinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bedenin denge du ru m u n u arızi bir şekilde sağla
ma ihtiyacıdır. Kullanan için her ne paha sın a olursa olsun temin edilmesi gereke n bir şeydir. Bunun için bü tü n maddi ve
mora l değerlerin tered düt sü z kullanılması ve insan haysiyetinin , ırz ve nam usu nu n, sosyal itibarının te r edd üts üz feda edil
mesidir. H e r türlü suça bu ma dd eye kav uş ma k için çekincesiz bir yaklaşımdır.
Alışkanlık, bağımlılık, Çok d a h a yumuşak bir madde kullanım bozukl uğudur. Doz artımı, iki kullanım arası aralığı
nı sıklaştırma mecburiyeti yoktur. Kullanılan madde yerini kolaylıkla bir başka maddeye bırakabilir. Kullanım süresinde
uzu n aralıklar bırakalabilir. Ciddi bir zorl am a ile tamamen i crkedilebilir. Kişinin sosyalstauisü üzeri nde çok önemli de ği 
şimler ve kayıplar ortaya çıkarmaz. T a da vi edilebilr ve temiz bir yaşam süreci başlatılabilir. Eksiklik hastalığı oluşmaz

An-

_ak özellikle alkol ma dde bağımlılığını bu tarifin dışında tutmak gerekir, bu alışkanlık önce özen i, son ra alışkanlık şeklin
de başlar ve giderek tipik bir organik madçle iptilasına dönüşür. Sosyal şartların olumsuzluğu ve kişide uygunsuz kişilik ya
pı özelliklerinin bulunması "alkol iptilas ı doğurur".
Tole ran s, M ad d en in artan mikd arf ar ve sıklaşan aralarla alınma mecburiyetidir. To le ra ns da en önemli faktör "süpersensitivite" adı verilen bir aşırı duyarlılık halidir. Süpersensitivite bir dok un u n sinirlerinden an at o mi k veya farmakolojik
tesirlerle ayrılması halinde ortaya çıkan bir fenomendir. Slıarpless ve H al p e rn 1962 yılında tra nsmitterleri barbitüratla blo
ke edilmiş kimselerde ilacın kesilmesi ile meydana gelen bir aşırı duyarlık ortaya çıktığını göstermişler ve konvulsionlar
gözlemlemişlerdir. Mor fin ma nla rın eksiklik krizlerinin ortaya çıkması halinde görülen şiddetli ve çok ağrılı adale kasılmala
rı bu tü r d e n süpersensitivite halleridir.
Bir harek et organının tra nsm itterlerinin iptiia yapan bir ma dd e ile sık sık bloke edilmesi o organı bu maddeye Kar
şı hassas hale getirir. Bu d ur um tıpta bir çeşit "denervasyon aşırı duyarlığı ” olarak bilinir.
Bu aşırı duyarlılık hali ha re ke tle ilgili organlarda görülebildiği gibi salgı organlarında ve o to n o m sistemden innerve
edilen or gan la rda da görülür. Bu se be bl ed ir ki kesilme sendr omu veya kirizi denen hastalık iskelet adalesini, salgı bezleri
ni ve o to n o m sistemi b ütü nü ile etkiler.
Fizik bağımlılık, E ğ e r bir ilaç sinir sisteminin uyarıcı transmitterlerini bloke ederse o sinir hücresi nde bir "aşırı d u 
yarlık" husule gelir. Bu d u r u m ise o ma d de ye karşı bir "tolerans" gelişmesine sebeb olur. Bun un sonucu olarak da transmitterin salgı miktarı azalır. Bloke ed e n ilacın birden kesilmesi halinde aracı maddeninsalgılanması kolaylaşır ve duyarlığı art 
mış sinir hü cresinde artan tr an sim it ter m a d de miktarı çok şiddetli bir eksitasyona yol açar. D a h a sonra aracı madde mikta
rı bir "negatif-feed back" ile no rm a le indirlir ve kişide kriz belirtileri o r ta da n kalkar.
Ç ap ra z tolrans Jen eri k yapısı benz esin benzemesin bir ma dd en in başka bir maddenin

toleransını arttırması hali

dir. Ç o k sık raslanan bir örn ek sulu içkilerin distile içkilerin toleransını başlatması halı veya esrarla başlayan bir alışkanlı
ğın h e m e n he m en bir kaide olarak morf in ve eroinle devam etmesi dir

Sigaranın bile diğer tü r alışkanlıkları b a ş h -

tıcı çapra z tolerans özeliğinden bah sedilme ktedir.
Bir kısım araştırıcılar bu ça pra z tolerans olayı üzerinde en te re s an fikirler ortaya atmışlardır. İns anı n yüzbinlerce yıl
d e p r e s a n fakt örlere ma ruz kal ması”Zehirli bitkileri yemeyi zehirli tabiatli gazların tenffüs edilmesi, zehirli hayvanların etle
rinin yenilmesi, bataklık gazlarının te nef fü s edilmesi, bitkinlik halleri, hastalık halleri, travmalar" gibi olaylardan sonra çap
raz to le ran sla r gelişmiş ve insanlar çok kolaylıkla alkol ve diğer m a d de bağımlılıklarının esiri olmuşlardır.

Aş a ğ ı d a k i ş e m a g i r gurup a l ı ş k a n l ı k y a p a n m a d d e n i n f i z i k v e r u h i
e t k i n l i ğ i n i gösterm ek ted ir. *
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Fzik ve ruhi bağımlılık ka v ra m la rı n ın biraz daha açıklığa kavuşması ve özellikle tra nkilizanlara ps ikoaktif maddele-
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rin "Esrar, amfetamin, kokain ve LSD, bir kısım gazlar" farmakolojilerinin daha iyi araştırılması sonucu bu maddelerde
gerçek bir hücre tipi bağımlılığın oluşup oluşmadığı anlaşılabilecektir. Bu gün için
kişiden kişiye ve sosyal çevre
nin şartlarına göre fizik ve ruhi alışkanlığın bazan birbirinden çok açık bir şekilde aynlabildiği, çoğu kere de bu iki kavra
mın içice bir karakter gösterdiği şeklindedir.
Aşağıdaki şema genel bir fikir vermesi açısından iki kavram arasındaki farkları sergilemektedir.
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Bir kısım araştırcılar bu iki ayırımı biraz fazla abartılmış bulmakta ve bir genelleme yapmanın imkansızılığına de
ğinmektedirler. Ancak çok uzun bir deyim devresinden geçmiş ve alışkanlığın özelliklerini adli Tıptaki uzun çalışma haya
tım boyunca tanımış bir hekim olarak yukarıda sayılan kriterlerin bizi pek yanıltmadığına şahit olduk.
Gerek psikolojik gerek organik düzeyde her alışkında maddeyi almaya karşı şiddetli bir istek ve arzu vardır. Hücre
tipi bağımlılıkta kanda madde miktarının düşmesi ile başlayan, süpersensitivite hali kişide çok şiddetli "craving" bir dürtü
nün kendisini maddeye yönelttiği görülür. Bu kişinin aç kalması veya çok susaması gibi bir şeydir. Durdurulması veya esra
rı içmesi başka, ihtiyaç duyarak alması başkadır. Birincisinde kişide bir çeşit istediğini ve yasaklara karşı çık ımın verdiği
hazzı ve gururu, İkincisinde ise kontrolden çıkmış bir or ganizmanın acz içinde çırpmışım görürsünüz. Bu İkincisi muhak
kak ki bir hastalıktır.
Psikolojik alışkanlıkta önemli olan kişinin korku, endişe, sıkıntı, mahçubiyet ve huzursuzluk gibi halerinin giderilme
sidir. Sosyal statünün gerektiği yer ve zamanda alınması arzu edilir. Organik alışkanlıkta yer ve zaman kavramı yoktur. Aç
lığın başladığı an ve yer kompulsif almayı başlatır. Bu sebepledir ki fizik madde bağımlıları polis tarafından çok kolay ele
geçerler. Parklar, kahvehaneler, umumi tuvaletler, sokak aralıkları, bazen umumi vasıtalar ihtiyacın başladığı yerlerdir ve
bu hastalar yer ve zamanı çoğunlukla kendileri seçerler ve güvelik ve gizlilik şartlarım kendileri ayarlayabilirler.
Abstinanz sendromu, kesilme kirizi, tutsaklık belirtisi.
Hepsi de aynı anlama gelen bu deyimler organik tipte madde bağımlılannin çok iyi tanıdığı hastalık halleridir. Bu
krizler iş yerinde, sokakta , tuvalette, trafik araçlarında her yerde gelebilir. Geldiği anda alışkının maddeyi bulmak ve kul
lanmaktan başka bir amacı yoktur. Kompufeip dürtü maddenin alınmasına kadar devam eder. Kullanılan maddenin cinsine
göre değişmek üzere belli bir acıkma süresi vardır. Morfin ve eroinde genellikle Son madde alımından oniki saat ve en
şon kırk sekiz saat sonrabaşlar. madde ahnmassa birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Genellikle üçüncü haftanın
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sonunda Alkol dahil bütün m orfin türevlerinde ve özellikle eroinde kesilme hastalığı biter. D aha sonra ikincil kesilme a ra
zı olorak bilinen sıkıntı halleri ve huzursuzluk aylarla sürebilr.
Aşağıdaki şem a bir kesillm e krizinde ortaya çıkan belirtileri gösterm ektedir.
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Bir abstinanz krizi yaşlı, bitkin kimselerde böbrek ve kalp hastalarm da, aşırı dehidrate hastalarda ölümcül sonuçlar
verebilir. Ç ok şiddetli eksitasyon hallerinde hastaların kendileriniyaraladıkları, cam dan attıkları ne olduğunu tayin etm edik
leri m adde ve sulu şeyleri aldıkları veya çevre insanlarına ölümcül zaralar verebildikleri görülür. B azen de ard arda gelen
sar’a nöbetleri ile hastanın status içinde kaybedildiği olur.
A raştırıcılar bir abstin^nz krizinde organik bağımlılık yapan m addenin term inal plakta asetil kolini bloke etm esi se
bebiyle fazla m iktarla asetil kolin birikmesinin aracı m addenin ortadan kalkmaması halinde b irden devreye gireceğini ve
hücrede birden şiddetli bir uyarılm a ve eksitasyonun başlayacağını düşünmüşlerdir. İşte bu şiddetli uyarılm a hali klinik ta b 
loya bir kesilme krizi olarak yansım aktadır
M adde bağım lılığında to leran z şiddetli ekonomik ve sos yal problem ler, abstinanz organik problem ler çıkarm asına
karşılık"Dozaşımı" ölümcül b ir tablo şeklinde onaya çıkmaktadır.
Dozaşımı, organizm aya giren b ir maddenin metabolize edilemeyecek bir m iktara ulaşm ası halinde ortaya çıkan ve
çoğunlukla irrvesibil bir zehirlenm e halidir. Kullanılan m adde m iktarı , kullanım yolu"ağız,burun,dam ar,diğer " kullanım ın
fizik ve psikolojik yapısı, kullanılan çevre şartlan, "soğuk,rahatsız bir çevre", kişinin o anda bir intoksikasyona girip girm e
yeceğini tayin eder. K ullanılan m addenin organizmaya giriş hızı da çok önemli bir etkendir. D a m ar yolu çok hızlı bir giriş
sağladığı için m ortalitesi ve zehirlenm e belirtilerinin yaygınlığı ve şiddeti çok fazladır.
D oz aşımı sonucu zehirlenm e halleri morfin ve eroinde çok sıklıkla görülür. Çoğü k ere d e ölüm le biter, bunun yanısıra A lkol zehirlenm elerinde, b a rb itü rat zehrlenmelerinde, bazı tranklizianlarda olan zeh irlenm eler de de ölümcül sonuç
lar azımsanmayacak n isb etlerd ed ir Alışkın olmayan bir hekim bile bir doz aşımı ile bir kesilm e hastalığını kolaylıkla biribirine kanştırabilir. B irincisinde Şuur tutulması hemen daima bir kaidedir. Teneffüs ritm i bozulm ası, kan basıcının düşm e
si,sensoryel idraklerin b o z u lm a sı, hayati önemdeki reflekslerin kaybı prognozun çok kötü olduğunu gösterir, abstinans kırizinde başlanıgıçta görülen liberasyon belirtileri artarken intoksikasyonda defisit b e lirtile ri çoğalır. Bu durmdc; bir hastayı
kesilmemi yoksa intoksikasyonm u şeklinde hiç düşünmeden hem en bir hastaneye alma zorunluğu vardır.
Aşağıdaki şema ara sıra içen b ir esrar kullanıcısı ile kronik bir esrar bağımlısının sem ptom yelpazesini verm ektedir.

F i z i k ve r u h i
fo n k siy o n la r

A rasıra içen

Kronik i ç i n i

1 -N a b ız s ü r a t i

artar

norm alden
fa z la d ır

2-T en effü s sü ra ti

d eğişm ez

h a fif a rtm ıştır

3 -A d a le k oordinasyonu

a za lır

b ozu lu r

4 -T a n ım a , bilm e

a za lır

bazen a z a l ı r ,
bazen a r ta r

5-Zaman i d r a k i

b ozu lu r

bozu lu r

6-P u p illa g e n iş li|i

d eğişm ez

d eğişm ez

7-K onj u k t i v a l a r

k ıza rır

k ı z a - ’i r

8 - S u b j e k t i f duy n l a r

Em osyonlar a rtar

öfo ri-H ip h d a lça h a li
görü lü r.
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A buse ve M isuse bir ilacın hekim in hatalı tavsiyesi veya bizzat hasta tarafından gereğinden fazla kullanılm ası hali
ne "abuse" adı verilir, kokainebenzer tesirleri olan sentetik ilaçlar bunlar arasındadır.
T rankilizanlar ve antidepresifler
çoğu kere gereğinden yüksek dozda kullanılm aktadır. Özellikle yüksek doz nöroleptik uygulanması önemli risk faktörleri getirm esine rağmen bir kısım psikiyatrlar tarafından ayrıcalıkl t bir tedavi gibi
gösterilm ek istenm ektedir.
H astalar açısından ise ilacın çokluğu nisbetinde faydasının artacağı şeklinde hatalı bir kanaat vardır ve hekim e da
nışm adan psikofarm akaları gereğinden yük$t*doz da kullanmaktadırlar.
İlaç şoku adı verilen b ir uygulam a ile çok kısa bir zam anda yüksek dozlara çıkılması ve gerek hastanın g jre k aile
nin ortaya çıkan çok rahatsız edici yan tesirlerk arşısındaki uyarılarına karşılık ilaçların birden
ke
silmesi , bir taraftan dozaşım ı diğer taraftan da kesilme belirtilerinin ortaya çıkmasına sebeb olm akta ve içinden çıkılması
çok güç klinik tablolarla karşılaşılmaktadır^
Bir kısım trankizanların çok kısa bir sürede toleranz geliştirdiği, bağımlılık ve h atta iptila ölçüsünde bir alışkanlığa
yol açtığı bilinm ektedir. Bunlar, M eprobam atlar, glutethimide, methylpyrolon, Chlordiazepoxide,diazepam , ethinam ate gi
bi bileşiklerdir.
B unlardan bir kısmının çok şiddetli abstinînsları vardır. Bu sebeble bu m addeleri aldığını öğrendiğim iz has talarda
çok dikkatli bir doz indirim p rogram ı uygulanmalıdır. Aksi halde ölümcül bir komplikasyon gündem e gelebilir.
Y ukarıda sayılan bu m ad d eler iptila ve intoksikasyon husule getirme bakım ıdan barbitüratlara çok benzerler, kulla
nılm aları halinde m erkez sinir sistem i depresanı gibie tki gösterirler ve depresyon ,uyuklam a,konuşm a yavaşlaması, hare
ket azalması, nistagm us vedenge kusuruna sebeb olurlar.
Bu m addelerin birden kesilm esi halinde ise eksitasyon, uyku bozukluğu ve vigilans ortaya çıkar. D aha ileri hallerde
ı iperrefleksi ve konvulsionlar görüle bilir.
B arbitürat bağımlısı o lduğundan şüphe edilen bir hastay:ağız yolu ile 200mg. pentobarbital verilmesi halinde bir inoksikasyon belrtisi alınmıyorsa bir bağımlı olduğuna kolaylıkla hükmedi

lir. İlacın kesilmesi halinde ise bir antıkonvul-

iv tedaviye eşlik ettirilm esi gerekir.
Teknolojninin gelişmiş olduğu bölgelerde ve özellikle işçi kesimi arasında ilaç kötü kullanım ının yaygın olduğu dikati çekm iştir.
M isuse ilacın hekim eliyle gereğinden fazla kullanı İması halidir. A m erikan Tıp cemiyeti bu olayı 1965 yılında, iptiı veya abs t înans husule getirsin veya getirm esin çok kötü bir tedavi uygulaması olarak tarif etm iştir. Ü lkem izde de "hüum tedavisi" adı altında yapılan bu m alpraktisleri tasvip etmediğimizi bildirmek isteriz.
M ad d e bağım lılığında ety olojik faktörler.
Kişiyi bağımlılığa iten seb ep ler arasında, biolojik özellikler, psikolojik etkenler ve sosyo-kültürel etkileşim leri sayailiriz. Ç oğu k ere b ir bağım llılıkta h e r üç faktöründe aynı zam anda kişiyi etkisi altına almış olduğu görülebilir. Sırasıyle,
1-biolojik vasıflar arasında iç nöral organizasyon dikkati çeker. Canlı

nöral ve biohüm oral m ekanizm alar-

ı id are edilir. H u m ö ral faktörlerin arasında en etkili olanlar bio-am inlerdir . Bu enzim ler bizim oksijen alıp verm em izde,
ıd aların hazm inde, m erkez sinir sistem inde h aber ilitişiminde .idraklerimizin sağlanm asında, hatıraların tesbitinde, beden
lajırm zın idrakinde, heyecanlarım ızın yönlendirilm esinde ve duygulanımlarımızın ortaya konm asında görev yaparlar. Bu
istemin iyi çalışm am ası halinde organik ve fonksiyonel defektleri olan bir kimse oluruz ve bu durum bizim sosyal idrakleri..ıize, doğrudan yanlışı ayırm am ıza, seçm e özgürlüğüm üze engel olur.
2- Psikolojik özelliklerin iyi gelişm em iş olması halinde heyecanların üretilm esi ve yönlendirilm esi bozulur. Şefkat,
sevgi, n efret gibi duyum larım ız gerçek ifadelerini bulam az ve özellikle insan-insan ve insanobje ilişkileri bozulur. Sevgi ob
jesi yerini b ir m adde sevgisine bırakır.
3- Sosyo-kültürel vasıflar bağım lılıkların düşük kültür düzeylerinde daha çabuk kabul edildiğini ve yayıldığını göster
m ektedir. Ebeveyn-evlat ilişkilerinin katı kurallara dayandırılması ve bütünü ile kopuk olması oto rite gelişim inde yetersiz liğe sebep olm akta ve özellikle ilk gençlik övgü ve revaç gördüğü toplum larda m addeye başlam a yılının giderek daha küçük
yaşlara inmesi çok ürkütücüdür.
Bu sayılanların dışında aşağıdaki hallerde de m adde bağımlılığının kolaylaştığı ve yayılma eğilimi gösterdiği

tesbit

edilm iştir.
a- Geçici şok reaksiyonları, N o rm al ruh yapısında olan ancak ağır bir ruhi veya fizik travm a geçiren kim selerde, p a 
nik hallerinde, harp halinde, tabii felaket hallerinde özellikle alkol olmak üzere ilaç ve diğer m adde bağım lılıklarının a rttı
ğı dikkati çekm iştir.
b-P sikonörotik hastalık h allerin d e, sıkıntı nevrozunda , obsesif-konpulsif kişilik yapılarinda, psikosom atik reaksiyon
lard a h astaların b ir m addeye sığınm aları sıklıkla görülm ektedir.
c-İlk çocukluğun istenm eyen ve nahoş hatıralarını taşıyanlarda. İlk çocukluk devrelerinde obje kaybına uğrayan kişi
lerd e , seksüel bir travm a g eçirenlerde veya fizik b ir sarsıya maruz kalanlarda başta alkol olm ak üzere her türlü m adde alınım ına karşı bir yatkınlık bu lu n m ak tad ır.
d-Psikopatik- sosyopatik,uygunsuz,heyecan kararsızlığı gösteren kişilik yapılarda

ve soya çekimli olarak bu tü r or

ganik kişilik bozukluğu tevarüs etm iş kişilerde,
e -H udud düzeyde organik zek a noksanlığı gösterenlerde,
f-Latand veya açık h om seksuellerde m adde bağımlılığının anlamlı bir şekiLde ortaya çıktığı ve bu ilaçların bir şef
kat ve sevgi objesi gibi ikam e edildikleri görülm ektedir.
g-H udud düzeyde bir psikozu o lanlarda veya paranoid fikirleri
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bir m adde ile bastırm ayı öğrenm iş o lanlarda nor-
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mal populasyona göre daha şiddetli ve gerek tolerans gerek abstinansı daha belirgin olan bağımlılık türlerine Taslamakta
yız.
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