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Sayın Yayın Yönetmeni,
Sabuncuoğlu ve Torun’un (1) karanfil otu kullanım
bozukluğu olgusunu ilgiyle okuduk. Reçetesiz satılan
bazı bitkisel ürünler merkezi sinir sistemini etkileyebilmektedir (2,3). Kekik ülkemizde halk arasında şifalı
bitki olarak kullanılmaktadır. Kramp çözücü, dezenfektan, balgam söktürücü gibi kullanım alanları ve
kekik çayı, tentürü, banyosu gibi kullanım biçimlerinden söz edilmektedir (4). Biz de, daha önce karışık
madde kötüye kullanımı olan psikotik bir olgunun
kekik bitkisini sarma sigara şeklinde kullanmasına dikkat çekmek istiyoruz.
Yirmi iki yaşında, bekar, lise terk, çalışmayan,
anne ve babasıyla İstanbul’da yaşayan erkek hasta,
bir haftadır süren kendi kendine konuşma, uygunsuz
gülme, uykusuzluk, iştahsızlık ve sinirlilik yakınmalarıyla kliniğimize yatırıldı. 7 yıldır karışık madde kullanımı nedeniyle izlenen hastanın son 2 yıldır psikotik belirtilerinin olduğu, 3 kez “Atipik Psikoz” tanısıyla yatarak izlendiği, aralarda tam düzelmenin gözlendiği fakat uzun düzenli ilaç kullanımının olmadığı
belirtildi. Geçmişte sigara kullanımı olan hastanın
alkol kullanım öyküsü yoktu. Yaklaşık 7 yıldır
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haftada 2 kez kannabis, 1 yıldır gün aşırı sentetik kannabinoid, birkaç kez de ekstazi kullandığı öğrenildi.
Yaklaşık 1 yıldır kannabis kullanımının olmadığı, sentetik kannabinoidi ise en son hastaneye yatışından
yaklaşık bir hafta önce kullandığı, madde kullanmadığı en uzun dönemin 2 ay olduğu belirtildi. Hasta son
1 aydır “esrar bağımlılığından kurtulmak” için çeşitli
bitkiler topladığını, bunları sigara kağıdına sararak
içtiğini, sonuçta “kekiği seçtiğini”, kekik içtiğinde
“kafasının diğer otlardan daha iyi olduğunu” belirtti.
Hastanın yaklaşık 1 aydır her gün, günde birkaç kez
sarma şeklinde kekik kullanımı mevcuttu. Kekik kullandığı son 1 ay süresi içinde yaklaşık haftada bir kez
sentetik kannabinoid dışında başka bir madde kullanmadığı öğrenildi.
“Atipik psikoz” tanısı ile yatışı yapılan hastanın
tedavisine haloperidol 20 mg/gün IM ve biperiden      
10 mg/gün IM ile başlandı. Yatışının 3. gününde daha
önce fayda gördüğü belirtilen risperidon 6 mg/gün,
biperiden 4 mg/gün ve ketiapin 300 mg/gün ile oral
tedaviye geçildi. Yatışının 3. günü ve 2. haftasında risperidon 50 mg depo IM enjeksiyonu yapıldı. Klinik
izlemde kekik kullanımı ile ilgili özel bir tedavi ya da
tutum sergilenmedi. Farmakolojik tedaviyle kısmi
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yanıt elde edilmesi üzerine EKT planlandı. 7 seans EKT
sonrası psikotik belirtileri büyük ölçüde gerileyen hasta yatışının 6. haftasında klinik düzelme halinde risperidon 4 mg/gün, biperiden 4 mg/gün, risperidon 50 mg
depo/iki haftada bir IM tedavisi ve “atipik psikoz” tanısı ile taburcu edildi. 1 hafta sonra poliklinik kontrolü
önerildi, fakat daha sonra hastanın başvurusu olmadığı
görüldü.
Yazında kılıçotu, kava kava, kediotu, şerbetçiotu,
ginseng gibi bitkilerin psikiyatrik hastalıklarda tedavi
amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir (3). Türkiye’de
Lamiaceae familyasına ait birçok aromatik bitki bulunmasına rağmen, özellikle karvakrol ve timol içeren türler kekik olarak kabul edilmektedir (5). Kekiğin analjezik, antiseptik, antitussif, spazmolitik olarak kullanıldığı bildirilmiştir (4,6,7). Çalışmalarda kekiğin yağ ve
özütlerinin antitümor, antimikrobiyal ve antioksidan
etkileri saptanmış, antinosiseptif etkisi nedeniyle algolojide kullanımı önerilmiştir (8-10). Timolün GABA-A
reseptörlerinde pozitif allosterik modülatör etkisi
bulunmuş, bu etkinin benzodiyazepin, barbiturat,
pregnanolon ve propofolden farklı bir bağlanma bölgesi üzerinden olduğu gösterilmiştir (11). Kekiğin psikotrop etkilerinden söz eden metinlerde kabuslar ve
başağrısında kullanıldığı, buharının inhale edilmesinin melankoli ve epilepsiye iyi geldiği aktarılmıştır
(12). Kekik kullanım bozukluğu hakkında bir yayına
bilgimiz dahilinde rastlanmamıştır.
Olgumuzda kekiğin sürekli ve yoğun kullanımının
yanısıra, yazında rastlanmayan sarma sigara şeklinde
kullanımı söz konusudur. Olgumuz kekiği

bağımlılıktan kurtulmak için kullandığını, aynı zamanda kekiğin keyif verici, rahatlatıcı etkilerinden faydalandığını belirtmiştir. Psikotik spektrumdaki tanısı ve
komorbid madde kullanımı göz önünde bulundurulduğunda hasta tarafından kekik kullanımına atfedilen
etkilerin doğrudan kekikle ilişkili olduğu tartışmalıdır.
Fakat kekiğin rahatlatıcı ve yoksunluk giderici etkisi
yazında belirtilen özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Olgumuzda kekik kullanımı madde kullanım bozukluğu ölçütlerini karşılamamaktadır. Hasta
tarafından herhangi bir yoksunluk bulgusu bildirilmemiştir ve kekik kullanım miktarının giderek artırılmaması nedeniyle etkisine tolerans gelişmediği düşünülmüştür. Ayrıca kekik kullanımı, olumsuz sonuçları
bilinen diğer maddelerin kötüye kullanımını azaltarak
terapötik anlamda göreceli kazanç sağlıyor olabilir.
Bazı bitkilerin etkileri kanıta dayalı olarak incelenmiş olsa da, çoğunun etki mekanizması hakkında bilgimiz kısıtlıdır (13). Bazılarının psikoaktif etkileri
bilinmesine rağmen, “bitkisel” ibaresi nedeniyle
güvenli oldukları gibi yanlış bir algı oluşabilmekte,
kolay ve yasal olarak ulaşılabilir olması, idrar ve kan
testlerinde metabolitlerinin saptanamaması kötüye
kullanım potansiyelini arttırabilmektedir (14). Bu
nedenle fiziksel ve/veya psikiyatrik belirtilerle başvuran olgularda bitkisel ürünlerin kullanımının akılda
tutulmasını ve bu alanda daha fazla bilgi sağlamak
amacıyla, bitkilerin fizyolojik ve psikotrop etkileri,
çekilme belirtileri ve bağımlılık sendromlarını araştıran daha ileri araştırmalara ihtiyaç olduğunu hatırlatmak isteriz.
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