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Uzun zamandan beri dikkat çeken bir konu olan alkol bağımlılı k', ve depresyon arası ndaki neden-sonuç ilişkisi
yapı lan tüm çalışmalara karşın belirsizliğini korumaktadı r. Bu çalışmaları n bir kısm ında depresyonun alkol bağımlılığına ikincil geliştiği ileri sürülürken, bazı çalışmalarda ise akseni altta yatan depresyonun alkol bağıml ılığına neden olduğu savunulmaktadır. Bu ilişkinin değ erlendirilmesi amacıyla, kliniğ imizde 1995-1997 y ılları arası nda yatarak tedavi gören 120 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara yatışlarını n 15 ve 30. günlerinde
Hamilton ve Zung depresyon ölçekleri ile STAI anksiyete ölçekleri verilmi ştir. Yatan hastaları n % 34.17'sinde
hafif depresyon bulgular ı izlenmi ş ve bu bulgular herhangi bir antidepresan tedavi uygulanmaksızın düzelmi ştir.
Ölçek sonuçları na majör depresyon olarak değ erlendirilen hastalar ise (% 4.2), birinci ayın sonunda da aynı değerleri korumuşlardır. Alkol bağımlılığı nda izlenen bu durum, depresif duygudurumunun özgün bir psi6patoloji
ya da bağımlılığa ikincil bir durum olmaktan çok yoksunluk belirtilerinin bir bile şeni olabileceği görüşünü destekler niteliktedir.
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SUMMARY

stuIt is known for a long time that an association exists between alcohol dependency and depression. Variol ıs
dies were performed on this subject with contradictory results. Some reports propose that depression develops
secondary to alcohol dependency, while others oppose such a relation and state that depression leads to alcohol
dependency. In order to evaluate this relation, we studied 120 alcoholic inpatients from 1995 through 1997. All
patients were assessed by Hamilton, Zung and STAI anxiety scales at days 15 and 30 of admission. A mild depression was observed in 34.17 % of the inpatients that recovered without treatment, while 4.2 % of the patients
had major depression in both of the assessment. This observation in alcoholics is best explained by manıfestations of abstinence, rather than a separate psychopathologic process or an entity developed secondary to
alcohol dependency.
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G IRIŞ
Alkol bağımlılığını n anksiyete ve duygudurum bozuklukları gibi diğer 1. eksen bozukluklarıyla birlikte bulunmas ı klinikte sık karşılaşılan bir durumdur
(1,2,3) .
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Alkol kullanım bozulduğu olan kiş ilerde depresyon
görülme sıklığı klinik çalışmalarda % 30-60 olarak
verilmekte, klinik çal ışmalardan farklı olarak epidemiyolojik çalışmalarda ise % 5-53 aras ında değişen
daha düş ük bir oran bildirilmektedir (4).
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Yapılan çalışmalar alkol kullanım bozuklukları ile
depresyonun ilişkisini desteklemekle birlikte, her iki
bozukluk arasındaki neden-sonuç ili şkisi henüz belirsizliğini korumaktadır. Aşırı alkol kullanımının mı
depresyon ya da depresif duygudurumuna yol açt ığı
yoksa altta yatan duygudurum bozuklu ğunun mu
alkol kullanımını başlatıcı etken olduğu sorusu yanıt
bulabilmiş değildir (3)
.

Weissman, alkolün fizyolojik etkileri ve alkolik davranışlar nedeniyle oluşan kayıplar sonucunda primer
depresyonda görülen profile benzer kesitsel depresif
belirtilerin ortaya ç ıkabildiğini ileri sürmektedir (5) .
Yine Schuckit bu görü şe paralel olarak alkol kullanımına ikincil gelişen depresif belirtilerin primer
depresyondan farklı olduğunu ve abstinens sonras ı
düzeldiğini bu nedenle gereksiz tedavi giri şimlerinden kaçınılması gerektiğini belirtmektedir (6
' 7 ' 8) .

Araştırma GÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı Alkol Bağımlılığı Tedavi Ünitesinde Ağustos 1995-1997 tarihleri arasında yatarak tedavi gören hastalarla yapılmıştır. Kayıt sistemleri incelenerek tüm hastalar
taranmış ve dosya bilgileri yeterli olup DSM-IV tan ı
ölçütlerine göre alkol ba ğımlılığ tanısı alan 180
hasta değerlendirmeye alınmıştır. Bu amaçla hastaların sosyodemografik verileri, alkol kullan ım özellikleri ve aile yüklülüğiinü belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bir form kullan ılmıştır. Araştırma
yöntemi retrospektif oldu ğu ve dosya bilgilerinden
yararlanıldığı için bu verilerin grupland ınlması,
1=var, 2=yok, 3=bilgi yok şeklinde olmuştur.
Araştırmaya alınan 180 hastan ın verileri incelenerek
hastaneye yatışlannın 15 ve 30. günlerinde uygulanan Hamilton (HDÖ) ve Zung (ZDÖ) Depresyon Ölçekleri ile Durumluk (DAÖ) ve Sürekli (SAÖ) anksiyete ölçeği tam olmayan 60 hasta de ğerlendirme
dışı bırakılmıştır (10,11,12) HDÖ'nde alınan puanlara
göre 16 ve üstünde puan alan hastalar majör depresyon olarak kabul edilmiştir (0-7:dePresyon yok;
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Powell ve Read ise, hastalar ın yalnızca % 4.2'sinde
depresyonun alkol bağımlılığından önce başladığını
ve bunların birincil depresyon olarak de ğerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir (2) Nitekim
DSM-IV tanı ve sınıflandırma sistemi, alkol bağımlığına bağlı gelişen ikincil depresyon tablolann ın
ayrı bir kategoride değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

GEREÇ ve YÖNTEM

.

8-15:hafıf depresyon; 16 ve üstü: majör depresyon).

Zung depresyon ölçe ğine göre ise 4 grup olu şturulmuş, 60 puan ve üstündeki de ğerler majör depresyon
olarak kabul edilmişlerdir (50 ve altı:depresyon yok;

Her iki bozukluğun birlikteliğinin etyolojik ve fenomenolojik yönleri dışında terapötik önemi de vardır.
Depresyonun alkol bağımlılığının seyri ve sonucu
üzerine etkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle
tüm suisid girişimlerinin % 25-50'sinin alkol kullanımı ile ilişkili olduğu ve alkol bağımlılarının %
25'inin suisid nedeniyle yaşamlarını kaybettikleri
gözönüne alındığında ikili tanı daha da önem kazanmaktadır (9) Bu etki cinsiyete göre farkl ılık gösteimekte, özellikle erkek alkol bağımlılannda dePresyon, suisidal düşünce dışında relapsa da neden Olur,
ken kadınlarda ise hastalık üzerinde olumlu etkisinin
olduğu da ileri sürülmektedir ( 1 ).

51-59:hafif depresyon; 60-69:orta düzeyde depresyon; 70 ve üstü:ağır depresyon).

Sonuç olarak alkol kullan ım bozuklulclan ile depresyon birlikteliğini destekleyen güçlü veriler olmakla
birlikte, bu birlikteli ğin niteliği hünez belirlenebilmiş değildir. Bu çalışmada kliniğimizde alkol bağımlılığı tanısıyla yatan hastalarda görülen depresyon belirtilerinin ve tedavi süresince bu belirtilerde
görülen değişimlerin araştırılması planlanm ıştır.

a. Sosyodemografik veriler

.

Elde edilen verilerin analizi için SPSS istatistik
programı kullanılmıştır. Tüm değişkenler için tanımlayıcı istatistik yapıldıktan sonra HDÖ, ZDÖ, DAÖ
ve SAÖ'nin her iki uygulanmas ı arasındaki farklar,
bu ölçeklerden elde edilen sonuçlar ın alkol kullanım
özellikleri ve ailesel yüklülük ile ili şkisi Wilcoxon,
Student-t testi ve varyans analizi ile de ğerlendirilmiştir.
SONUÇ

Çalışmaya alınan hastaların sosyodemografik verileri Tablo l'de gösterilmiştir. Hastaların yaş ortalamaları 43.4 (20-40) olup, % 70'i 30-49 ya şları arasındaydı. Yine hastaların % 77.5'i evli, % 4.2'si bekar, kalan % 18.3'ü ise dul, bo şanmış ya da ayrı ya23
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Tablo 1. Hastalar ın sosyodemografik verileri
Sosyodemografik veriler
Yaş

18-29
9(7.5)'

30-39
27(22.5)

40-49
57(47.5)

50 ve üstü
27(22.5)

Medeni durum

evli
93(77.5)

bekar
5(4.2)

dul, boşanmış
18(15)

>1 evlilik
4(3.4)

Eğitim durumu

ilkokul
22(18.3)

orta
27(22.5)

lise
43(35.8)

yüksek okul
28(23.3)

işsiz
6(5)

işçi, memur
45(37.5)

emekli
26(21.7)

serbest meslek
33(27.5)

<AÜ 2
5(4.1)

AÜ-2AÜ
48(40)

3AÜ-4AÜ
43(35.9)

>AÜ
24(20)

Meslek
Ekonomik durum
yüzdeler,

2

asgari ücret

Hastaların % 25.5'inin 1. derece, % 14.2'sinin 2. derece, % 18.9'unun ise hem 1 hem de 2. derece akrabalannda olmak üzere toplam % 58.3'ünün ailelerinde alkol bağımlılığı öyküsü vardı. Alkol bağımlılığı dışındaki ruhsal rahats ızlıklar ise % 13.6 oranında tammlanmaktayd ı.
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şayan hastalardan olu şuyordu. Hastaların % 59.2'si
lise ve yüksek okul mezunu iken yaln ızca bir tanesinin okuma-yazmas ı yoktu. Meslek dağılımlanna
bakıldığında ise % 67.5'i ile herhangi bir sosyal güvencesi olan hastalar ço ğunluğu oluştururken, hastaların % 5'i işsiz, % 26.7'si ise serbest meslek sahibi
idi. Gelir düzeylerine bak ıldığında meslek dağılımına uygun bir profil izlendi.

Hastaların % 64.2'si asgari ücretin 2-3 kat ı, % 20'si
ise asgari ücretin 4 katı gelirleri olduğunu bildirmişlerdir. Hastaların % 38.3'ü inanc ı olduğu halde ibadet etmediğini, % 44.1'i dine inandığını ancak ibadetlerini kimi zaman yapabildi ğini, % 3.3'ü ise düzenli ibadet yaptığını belirtirken, % 7.5'i hiçbir dine
inanmadığını, % 6.7'ği ise tannya inandığını ancak
hiçbir dine bağlılığı olmadığını belirlinişlerdir.
b. Alkol kullan ım özellikleri

Hastaların % 15'inde alkol kullanım süresi 10 yıldan
daha az, % 15.8'inde ise 30 yıldan fazlaydı (Tablo
2), % 69.2'si ise 10-30 y ıllık alkol kullanım süresi
veriyordu. Ayn ı hastaların alkol kullanımını önemli
bir sorun olarak kabul etme süreleri ise çok daha k ısaydı. Hastaların % 30.8'i yalnızca son 1 yıl, % 20'si
ise 5 yıldan uzun bir süreden beri alkol kullanımının
yaşamlarını etkilediğini kabul ediyorlard ı. Alkol tüketim miktarı ise hastaların % 36.6'sı için günlük 70
cl'den fazla (rak ı ya da rakı eşdeğeri), % 51.7'si için
35-70 d aras ında idi. Bir oturuşta içilen alkol miktarı (binge) ise hastalar ın % 35.8'inde <35 d, %
45'inde 35-70 d, 19.2'sinde ise >70 d olarak bildirilmekteydi.
24

c. Hastalar ın anksiyete ve depresyon düzeyleri ile
suisidal davran ışlar

Yoksunluk dönemi sonrasında Hamilton Depresyon
Ölçeğinde (HDÖl) alınan ortalama puan 6.95 iken,
son değerlendirmede (HDÖ2) bu ortalama 5.3'e dü şmüştür (Tablo 3). HDÖl'e göre 41 hasta (% 34.17)
hafif depresyon olarak de ğerlendirilirken, yoksunluk
sonrası yapılan değerlendirmede bu say ı 26'ya (%
21) düşmüştür. HDÖı 'de 16 ve üzerinde puan alan 5
hasta, HDÖ2'de de aynı değerleri korumuşlardır.
Zung Depresyon Ölçeğine göre ise ilk değerlendirme sırasında hastaların 68'i (% 56.7) 51 ve üzerinde
puan alırken, bunların 38'i (% 31.7) hafif depresyon,
30'u ise (% 25) majör depresyon olarak kabul edilmişlerdir. ZDÖ2'de ise hastaların 52'si (% 43) 51 ve
üzerinde puan alm ış ve yalnızca % 14'ünde majör
depresyon bulunmu ştur. HDÖ1 ve ZDÖ1 ile karşılaştırıldığında, HDÖ2 ve ZDĞ2 ortalamalanndaki
düşme istatistiksel olarak anlaml ıdır (p<0.01).
Anksiyete ölçeklerinde ise tedaviden önceki ortalamalar DAÖ için 44.4, SAÖ içinse 44.2 olup, ikinci
değerlendirme sırasında ortalamalarda gözlenen dü şme (DAÖ için 40.86, SAÖ için 40.21) yine istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001).
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Tablo 2. Hastalar ın alkol kullan ım özellikleri
alkol miktarı
günlük
bingez
alkol kullanım süresi
alkol sorununun kabulü

<35 cl
14(11.7)1
43(35.8)
<10 yıl
18(15)
<1 yıl
37(30.8)

35-70 cl
62(51.7)
54(45)
10-19 yıl
46(38.3)
1-2 yıl
34(28.3)
2
30(25)

yatış sayısı
71(59.1)
1 yüzdeler,

>70 cl
44(36.6)
23(19.2)
20-29 yıl
37(30.8)
3-4 yıl
25(20.8)
3
14(11.7)

>30 yıl
19(15.8)
>5 yıl
24(20)
>3
5(4.2)

2 bir oturuşta içilen alkol miktarı

Tablo 3. Hastaneye yat ışın 15 ve 30. gününde depresyon ve
anksiyete ölçekleri ortalamalar ı
Ölçekler
Hamilton Depresyon Ölçeği
Zung Depresyon ölçeği
Durumluk Anksiyete Ölçeği
Sürekli Anksiyete ölçeği

15. gün

30. gün

6.95(0-21)
51.6(26-86)
44.4(24-74)
44.2(28-83)

5.3(0-19)
47.8(28-76)
40.9(20-66)
40.2(21-64)

*en düşük ve en yüksek de ğerler

Suisidal davranış ve düşüncesi ile gerek ailede alkol
bağımlılığı gerekse diğer ruhsal hastal ık öyküsü
(p>0.05) arasında istatistiksel olarak anlaml ı bir ilişki gösterilemedi. Ancak suisidal dü şünce ya da eylem tanımlayanlarda HDÖ1 , ZDÖ1 , DAÖ1 ve SAÖ2
skorlan, suisidal eylem ya da dü şünce tanımlamayanlara göre anlaml ı olarak yüksekti (p<0.001).
TARTIŞMA

Hastaların alkol kullanım özelliklerine bakıldığında
ise günlük alkol kullanım miktarı sıklıkla 35-70 cl
rakı ya da eşdeğeri olarak bildirilmektedir. Yine hastaların çoğunluğu 10 yıl ve üzerinde alkol kullanım
öyküsü vermekle birlikte 1/3'ünden fazlas ı yalnızca
1 yıldan beri alkol kullanımının yaşamlarında önemli bir sorun olduğunu kabul etmektedir. Bu sonuç da
hastaneye başvuru ve yatış sayılanndaki düşüklüğü
açıklıyor görünmektedir.
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Hastaların % 71.7'si özkıyım düşüncesi, plan ve eyleminin hiç olmadığım bildirirken, % 17.5'i yalnızca
özkıyım düşüncesi olduğunu ancak plan yapmadığını, % 2.5'i ise plan yaptığını ancak eyleme geçmediğini belirtmişlerdir. Özkıyım girişimi olan grup ise
tüm hastaların % 8.3'ünü oluşturuyordu.

lelerinde bu denli yüksek oranda a ıkol bağımlılığı
öyküsü olması da yine önceki çal ışmalarla uyumlu
olarak alkol bağımlılığında artık kesinlik kazanmış
olan genetik bir yatkınlığı göstermektedir (1334,15) .

Sosyodemografık değişkenlerin incelenmesi sonucu
hastaların 30-50 yaş grubunda yoğunlaştığı, % 77.5'i
nin evli olduğu, orta ve lise öğrenim grubu (% 58.3)
ile herhangi bir sosyal güvencesi olan hastalahn (%
59.2) çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Yine
hastaların % 75.9'u asgari ücretin 2-4 kat ı maaş aldıklarını biklirmişlerdir. Hastalann aile yap ılarına
bakıldığı nda ise çekirdek ailelerin ve kent kökenli
olanların çoğunluğu oluşturmasına karşın, kardeş sayısının sıklıkla 4 ya da daha çokken çocuk say ısının
1-2 olması, bu hastaların geçiş ailelerinden geldiğini
düşündürmektedir. Çalışmaya alınan hastaların al-

Çalışmaya alınan hastaların gerek sosyodemografık
gerekse alkol kullanım özellikleri 1992 yılında Miniğimizde yapılan bir araştırmanın sonuçlanyla uyum
göstermektedir (16) . Bu da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı Alkol Bağımlılığı
Ünitesi'nde yatarak tedavi gören hastalar ın genelde
orta ve lise dengi okul mezunu olmaları, orta gelir
düzeyine sahip olmaları ve geçiş ailelerinden gelmeleri gibi eşdeğer özellikler taşıdığını düşündürmektedir.

Hastaların hastaneye yat ışlarının 15 ve 30. günlerinde uygulanan DAĞ, ve SAÖ ortalamalanndaki anlamlı düşme, yoksunluk döneminin sonu olarak belirlenen 15. gündeki ilk uygulama s ırasında hastalann halen anksiyete düzeylerinin yüksek olduğunu ve
giderek düştüğünü göstermektedir. Durumluk anksiyete düzeylerindeki bu düşme alkolsüz yaşama
alışma ve çeşitli psikososyal stresörlerle başa çıkma
ile ilgili olabileceği gibi yoksunluk dönemi belirtilerinin 15. günden sonraya uzamas ının bir yansıması
da olabilir. Benzer şekilde SAÖ ortalamas ındaki
düşme de tedavinin ilk günlerinde görülen ba şarı25
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sızlık korkusu, belirsizlik ve hastaların kendilerini
algılayışmın tedavi sırasında değişmesi ve benlik
saygısındaki artmayla ili şkili olabilir.
HDÖ ve ZDÖ ortalamalannda da yine hastaneye yatışlannın 30. gününde anlamlı düzeyde azalma görülmektedir. Öte yandan, HDÖI'de 16 ve üstünde
puan alan ve majör depresyon olarak de ğerlendirilebilecek 5 hastan ın (% 4.2) HDÖ2'de de ayn ı puan
almaları , HDÖ ortalarnas ındaki bu düşüşün depresyon olmayan ya da hafif düzeyde depresyon belirtileri gösteren gruptan kaynakland ığını düşündürmektedir. Bu sonuç, herhangi bir antidepresan tedavi almayan bu hastalarda görülen hafif depresyon ve anksiyete belirtilerinin kendili ğinden azaldığını ancak
HDÖ'ne göre majör depresyonu olan hastalarda görülen belirtilerin ise düzelmedi ğini göstermektedir.

Bu belirtilerin büyük bir ço ğunluğunun alkol kullanımına bağlı olduğu ve psikososyal yaklaşımlara
yanıt verebileceğinin bilinmesi ile gereksiz farmakolojik tedavilerin önüne geçmek olas ıdır. Ancak bu
dönemde ortaya ç ıkan depresif belirtilerin dikkatle
izlenmesi ve daha seyrek görülse de en az 3-4 haftalık abstinens sonras ında devam eden depresyonlann
farklı tedavi modaliteleri yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir.
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cy
a

Daha önce yine kliniğimizde yürütülen bir çal ışmanın sonuçlanyla da uyumlu olarak bu bulgu, alkolün
fizyolojik etkileri ya da alkol bağımlılığına bağlı kayıplar sonucunda depresif belirtilerin geli şebileceği
hipotezini destekler niteliktedir (2 '5). Öte yandan bu
çalışmada % 4.2 oran ında saptanan ve izlem süresince kendiliğinden düzelmeyen majör depresyon tablosu da yine alkol bağımlılığında eşdeğer oranda verilen birincil depresyon olas ılığını akla getirmektedir
(2) . 191 alkol bağımlısı ile yaptığı benzer bir çal ışmada Brown, hastaneye yat ışlannın ikinci gününde
hastaların % 42'sinin, dördüncü haftan ın sonunda ise
% 6'sının Hamilton depresyon ölçe ğine göre depresyon tanısı aldıklarını bildirmekte (17) ve alkol bağımlılarında görülen depresyonun birincil olarak değerlendirilmesi için en az üç haftal ık bir absitinens
süresinin gerekli oldu ğunu ileri sürmektedir (18) .

alınması gerekti ğini göstermektedir. Bu çal ışmada
elde ettiğimiz sonuçlar, alkol bağımlılığının tedavisi
sırasında sılchlda majör depresyon niteliklerini kar şılamayan kesitsel depresif belirtilerin ortaya ç ıkabildiğini göstermektedir.

Yine Schuckit, taburcululdarından bir yıl sonra tekrar değerlendirdiği hastalann % 4'ünde a ğır içme ile
ilişkili depresyon tespit ederken, hastalann yaln ızca
% 2.1'inde içki tüketiminden bağımsız olarak depresyon geliştiğini ileri sürmektedir (8) . Bu çalışmada
28.3 oranında bulunan suisidal dü şünce, plan ya
da eylemler hastalardaki aile yüklülü ğüyle değil,
depresyon ve anksiyete düzeyleri ile anlaml ı ilişki
göstermektedir. Bu hastalar ın % 8.3'ünde suisid girişimin öyküsü ve % 2.5'inde ise de ğerlendirme sırasında suisidal planlar olması, alkol bağımlılığının
tedavisi sırasında bu konunun mutlaka sorgulanmas ı
ve gerekli durumlarda hospitalizasyon gibi önlemler
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