
Nurhan FISTIKCI      

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye 

Yeni Kabus “Sentetik Kanabinoidler”
New Nightmare “Synthetic Cannabinoids”

Letter to the Editor / Editöre Mektup

Cor res pon den ce Ad dress/Ya z›fl ma Ad re si
Dr. Nurhan Fıstıkcı, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye 

Gsm: +90 533 526 13 66  E-posta: nurhanfistikci@gmail.com  Re cei ved/Ge liş ta ri hi: 19.06.2014  Ac cep ted/Ka bul ta ri hi: 22.06.2014      
© Arc hi ves of Neu ropsy chi atry, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing. /© Nö rop si ki yat ri Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra f›n dan ba s›l m›fl t›r. 

Doi: 10.4274/npa.y9842

Sayın Editör,

Sentetik kanabinoidlerin giderek bir halk sağlığı sorunu olduğu, 
kullanım sıklığının arttığı bilinmektedir. Bu maddelerin yoğun 
anksiyeteden psikoza geniş bir yelpazede psikiyatrik sendromlara 
sebep olduğu ya da var olan psikiyatrik hastalıkları kötüleştirdikleri 
belirlenmiştir (1,2). Psikiyatri acil ünitelerine giderek daha fazla 
sayıda kişi sentetik kanabinoidlerin ruhsal ve medikal etkileri ile 
başvurmaktadır. Bu maddelerin tespiti konusunda ciddi sorunlar 
yaşanmakta, bu durum ruh sağlığı alanında çalışan hekimleri zora 
sokmaktadır. Üstelik bu zorluklar sadece adli konularda değil hasta 
değerlendirmesi konusunda da belirgindir. Bu hastalara genel 
yaklaşım konusunda oturmuş kanıta dayalı bir yöntem eksikliği 
göze çarpmaktadır. Bu maddeler esrar kullanımından farklı olarak 
psikiyatrik sorunlar dışında ciddi sistemik yan etkileri nedeni 
ile ölümcül olabilmektedir (1,3). Sentetik kanabinoidlere maruz 
kalan kişilerde hipertansiyon epileptik nöbetler veya miyokard 
infarktüsü gibi hayatı tehdit eden sorunlar giderek artmaktadır. Bu 
maddelere maruz kalan kişilerin belirli bir algoritma çerçevesinde 
ele alınabilmesi için araştırmalara ve kılavuzlara ihtiyaç vardır. 
Üstelik bu kılavuzlar sadece psikiyatristler değil dahili acil 
ünitelerinde çalışanlar ve aile hekimlerine de yönelik olmalıdır. 

Kanıta dayalı kılavuzların oluşturulacağı zamana kadar her hastanın 
akut entoksikasyon dönemlerinde elektrokardiyogram, kardiyak 
enzimler, tansiyon takibi gibi testlerinin rutin incelenmesi mantıklı 
gözükmektedir. Ayrıca bu hastaların yoğun bakım koşullarında, 
monitorizyon altında ve gerekli dahili konsültasyonları yapılarak 
takip edilmesi gereklidir (4). Özellikle psikiyatri branş hastanelerinde 
aşırı hasta yükü nedeni ile yoğun bakım şartları sağlanmasında 
problemler yaşanabilmektedir.
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