Kitap Tanýtýmý
MADDE BAÐIMLILIÐI
Tüm boyutlarýyla Baðýmlýlýk ve Baðýmlýlýk Yapan Maddeler
Prof. Dr. Tayfun Uzbay
Ýstanbul Týp Yayýnevi, 436 sayfa
2015

Kitap baðýmlýlýk ve baðýmlýlýk yapan maddelerin kýsa tarihçesini içeren bir önsöz ile baþlýyor. Bu
bölümde konuya yaklaþýmýn devirden devire toplumsal yönüne de deðinerek nasýl deðiþime uðradýðýný,
þimdi nasýl yaklaþýldýðýný özetliyor. Dr. Uzbay kitabý yazmaya nasýl fýrsat bulduðunu da ince bir ironi ile
bitiriyor. Kitabý cezaevinde iken yazmýþ. Dr. Uzbay ülkemizin yakýn zamanda karþý karþýya kaldýðý terör
örgütü eylemleri ve iftiralar nedeni ile cezaevine gönderildiðini, cezaevinde iken de boþ zaman bulabildiði boþ zamanlarýnda bu kitabý yazdýðýný belirtmektedir.
Kitap beþ anabölümden oluþmakta. Birinci bölümde baðýmlýlýk ile ilgili temel kavramlar ele alýnarak
tanýmlamalar verilmekte, baðýmlýlýkta oluþan ikincil hastalýklara deðinilmekte, risk etkenleri anlatýlmakta, aþama aþama nasýl baðýmlý olduðumuz veya son aþamaya nasýl geldiðimiz anlatýlmakta, bu
bölümün sonunda da baðýmlýlýðýn nöroanatomisi, nörokimyasal ve nörobiyolojik nedenleri verilmektedir.
Yine bu bölümde temel kavramlardan tolerans ve yoksunluk sendromuna özel önem verilerek tanýmlanmýþtýr. Madde baðýmlýlýðý için görece yeni olan duyarlýlaþma geliþimi kavramý da burada ayrýntýlý
olarak incelenmiþ.
Bu ciddi beyin hastalýðýna nasýl yaklaþmamýz gerekli? Hastalýk modeli, fiziksel baðýmlýlýk modeli,
psikoljik baðýmlýlýk modeli, pozitif pekiþtirme modeli, nöroplastisite modelleri yine bu bölümde
karþýlaþtýrýlarak ve eleþtirerek incelenmiþ.
Ýkinci anabölümde baðýmlýlýk yapan maddeler tek tek ele alýnarak incelenmiþ. Ýlk madde doðal olarak
alkol. Burada baþlangýçta; eski çaðlara kadar gidilerek insanlýðýn alkolle tanýþmasýna, alkol metabolizmasý için geçirilen evrime deðinilmekte. Ardýndan alkolün farmakokinetiði, farmakolojik etkileri, tolerans
geliþimi, alkolün nörolojik etkileri, etkileþmeleri, zehirlenme tablosu, baðýmlýlýðý ve tedavisi anlatýlmakta. Bu bölümde çaðdaþ tedaviler ayrýntýlý olarak verilmiþ olmasý anmaya deðer.
Yine bu bölümde opiyatlar ve opiyat baðýmlýlýðý, tütün ve tütün baðýmlýlýðý, sedatif ve hipnotikler ve
baðýmlýlýðý, esrar ve baðýmlýlýðý, psikomotor stimülanlar ve baðýmlýlýðý, halusinojenler ve baðýmlýlýðý,
kafein, metilksantinler ve baðýmlýlýklarý, uçucu solventler ve baðýmlýlýklarý da benzer yaklaþýmla ele alýnmýþ.
Üçüncü anabölümde madde baðýmlýlýðý ile ilgili araþtýrmalarda kullanýlan hayvan modelleri ele alýnmýþ.
Burada önce maddelerin ayýrt ettirici özelliklerinin deðerlendirilmesi, pozitif pekiþtirme, motor aktivite
üzerindeki etkileri, uyarýcýlara karþý duyarlýlaþma geliþmesi ve yoksunluk sendromunun deðer-

lendirilmesinde kullanýlan modeller ayrý ayrý ele alýnarak incelenmiþ.
Dördüncü bölümde ülkemizdeki bu konudaki temel sorunlara deðinilmekte. Konunun sürekli ve doðru
biçimde ele alýnmamasý, medyada bilimsel bilgiye dayalý haber verme tekniðinin olmamasý, medyanýn
tutumunun baðýmlýlýðýn teþvik etmesi, ilaç firmalarýnýn tanýtýmlarýnýn baðýmlýlýðý teþvik edici olabilmesi,
kurumlar arasý ortak çalýþma eksikliði, yeterli eðitim verilememesi, baðýmlýlýk ile ilgili yanlýþ deðerlendirmeler, analitik düþünme eksikliði, bilimsel araþtýrmalarýn kýsýtllýlýðý gibi nedenlerin olasý sonuçlarý
tartýþýlmakta, konuya eleþtirel bir gözle bakarak ülkemizin bu açýdan yüksek çözünürlüklü bir fotoðrafý
sunulmaktadýr.
Son bölümde bazýlarý sýnýflandýrma sistemlerine girmiþ, bazýlarý henüz girmemiþ madde dýþý baðýmlýklar ele alýnmakta. Yeme, alýþveriþ, kumar, seks baðýmlýlýðýna deðinilerek baðýmlýlýk türleri ile
karþýlaþtýrýlmaktadýr.
Kitabý okumanýzý öneririm.
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