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Alkol Ba¤›ml›l›¤›, Depresyon ve Serum
Folat Düzeyleri

Objective: Objective: This study aimed to determine the
rates of depression and folate deficiency in male alcoholics
and to investigate the relationship between depression and
folate deficiency. 

Methods: Fourty-six detoxified male patients with alcohol
dependence and fifty healthy controls were studied.
Depression was diagnosed by means of the DSM-IV crite-
ria and Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I),
Turkish version. Level of depression was measured using
the Hamilton Depression Rating Scale (HAMD). The
severity of alcoholism was assessed using the Michigan
Alcohol Screening Test. 

Results: 32.6% of alcoholics were diagnosed with depres-
sion. Moreover, folate levels were below normal limits in
23.9% of alcoholics, and in 8% of healthy controls. There
was folate deficiency in 33.3% of depressive alcoholics,
and in 19.4% of nondepressive alcoholics. However, there
was not significant difference between folate levels of
depressed and nondepressed alcoholics. 

Discussion: Depression was a common comorbid disor-
der in alcohol dependence. These disorders are also asso-
ciated with folate deficiency. However, our data suggested
that depression in alcohol dependence was not due to
folate deficiency.
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Amaç: Bu çal›flmada alkol ba¤›ml›l›¤› olan erkeklerde dep-
resif bozukluk ve folat eksikli¤i oranlar›n›n saptanmas› ve
depresyon ile folat eksikli¤i aras›ndaki iliflkinin araflt›r›lma-
s› amaçlanm›flt›r. 

Yöntem: Çal›flmaya 46 detoksifiye alkol ba¤›ml›s› erkek
hasta ve 50 sa¤l›kl› kontrol olgusu al›nd›. Alkol ba¤›ml›l›¤›
ve depresyon tan›s› DSM-IV ölçütleri ve SCID-I arac›l›¤›y-
la konuldu. Depresyonun fliddeti Hamilton Depresyon De-
recelendirme Ölçe¤i (HDDÖ) ile ölçüldü. Alkol ba¤›ml›l›¤›-
n›n derecesi Michigan Alkol Tarama Testi (MATT) kullan›-
larak de¤erlendirildi. 

Sonuçlar: Alkol ba¤›ml›lar›n›n %32.6’s› bir depresif bozuk-
luk tan›s› ald›. Öte yandan, alkol ba¤›ml›lar›n›n %23.9’un-
da, kontrol grubunun ise %8’inde folat eksikli¤i oldu¤u bu-
lundu. Depresif alkoliklerin %33.3’ünde ve depresif olma-
yanlar›n %19.4’ünde folat eksikli¤i saptand›. Bununla bir-
likte, depresif alkoliklerle depresif olmayan alkoliklerin se-
rum folat düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›k olmad›¤› gö-
rüldü. 

De¤erlendirme: Depresyon ve alkol ba¤›ml›l›¤› s›kl›kla bir
arada görülen iki önemli klinik tablodur. Bu tablolar folat
eksikli¤iyle de iliflkilidir. Ancak, bulgular›m›z alkol ba¤›m-
l›l›¤›nda görülen depresyonun folat eksikli¤iyle iliflkili ol-
mad›¤›n› göstermifltir.

Anahtar sözcükler: alkol ba¤›ml›l›¤›, depresyon, folat
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Girifl

Alkol ba¤›ml›l›¤› ve depresyon s›kl›kla bir arada
görülen iki klinik tablodur. Araflt›rmalar, alkoliklerde
depresyonun genel populasyondan daha yüksek oranda
ortaya ç›kt›¤›n› göstermifltir1,2,3 Depresyon hastalar›nda
yaflam boyu alkolizm riski yaklafl›k %30 iken, alkolik-
lerde yaflam boyu depresyon geliflme riskinin %40 do-
lay›nda oldu¤u bildirilmektedir.4

Birçok araflt›rmada depresyon ile folat eksikli¤i ara-
s›nda bir iliflki oldu¤u bulunmufltur.5,6 Depresyon hasta-
lar›n›n %10-30’unda serum folat düzeyinin düflük oldu-
¤u bildirilmifltir.7,8,9 Depresif hastalardaki bu oran, nor-
mal populasyondan ve di¤er psikiyatrik hastalarda ol-
du¤undan daha yüksektir.7,10 Folat eksikli¤i, depresyo-
nun neden oldu¤u yetersiz beslenmeyle iliflkilendiril-
mifltir.7,11 Bu görüfle göre, depresyon folat eksikli¤inin
bir nedenidir. Ancak, baz› yazarlar folat›n duyguduru-
mun düzenlenmesinde birincil etkisi bulundu¤u; çeflitli
nedenlerle geliflen folat eksikli¤inin depresyona yol aç-
t›¤›n› bildirmifltir.12 Sonuç olarak, en az›ndan baz› dep-
resyon olgular›n›n folat eksikli¤iyle iliflkili olmas›
mümkündür.13,14

Folat eksikli¤i ile alkol ba¤›ml›l›¤› aras›nda da bir
ba¤lant› oldu¤u bilinmektedir.15,16,17 Folat eksikli¤inin
özellikle kronik alkoliklerde s›k karfl›lafl›lan yetersiz
beslenme ve emilim yetersizli¤inden ya da alkolün fo-
lat metabolizasyonunu h›zland›rmas›ndan kaynaklana-
bilece¤i ileri sürülmektedir.18 Bu alanda yap›lan çal›fl-
malar, alkoliklerin %7-28’inde serum folat düzeyleri-
nin normal s›n›rlar›n alt›nda oldu¤unu göstermekte-
dir.9,15,17,19 

Depresyon ile alkol ba¤›ml›l›¤› veya folat aras›nda-
ki iliflkiyi ayr› ayr› araflt›ran birçok çal›flma bulunmak-
tad›r.9,13,14,15 Bu çal›flmalarda folat eksikli¤i ile her iki
bozukluk aras›nda bir iliflki oldu¤u saptanm›flt›r. Bu-
nunla birlikte, depresif alkoliklerde serum folat düzey-
lerini araflt›ran çal›flmalar s›n›rl› say›dad›r. Bu araflt›r-
mada; (i) alkol ba¤›ml›lar›nda depresyonun yayg›nl›¤›-
n›n, (ii) folat düzeyleri ile depresyon aras›ndaki iliflki-
nin ortaya konmas› amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Olgular

Çal›flmaya Gülhane Askeri T›p Akademisi Psikiyat-
ri Poliklini¤ine ayaktan baflvuran 46 alkol ba¤›ml›s› er-
kek olgu al›nd›. Kontrol grubu, dahiliye poliklini¤ine
baflvuran hasta yak›nlar›ndan oluflan ve yafl, cinsiyet,

ekonomik düzey ve e¤itim gibi sosyodemografik özel-
likler bak›m›ndan alkol ba¤›ml›s› hastalarla benzer
özelliklere sahip 50 sa¤l›kl› olgudan oluflturuldu. Çal›fl-
man›n bafllang›c›nda tüm olgular çal›flma hakk›nda bil-
gilendirildi ve çal›flmaya kat›lmay› kabul ettiklerine
iliflkin onaylar› al›nd›.

Alkol ba¤›ml›lar›n›n ve kontrol grubunun yafl orta-
lamas› s›ras›yla 38.7 ± 11.9 ve 38.5 ± 11.8 y›l (p>.05),
e¤itim düzeyi ise 10.0 ± 3.1 ve 9.8 ± 3.2 y›l (p>.05) ola-
rak bulundu. Gruplar›n ekonomik düzeyleri de benzer
özellikler gösteriyordu (p>.05) (Tablo 1). Alkol d›fl›nda
madde kötüye kullan›m› veya ba¤›ml›l›¤› olanlar, aktif
bedensel bir hastal›k tan›s› alanlar ya da folat serum dü-
zeyine etkisi oldu¤u bilinen herhangi bir ilaç kullanan-
lar çal›flmadan d›flland›. 

Araçlar

Deneklerin sosyodemografik özellikleri yar› yap›-
land›r›lm›fl bir form ile belirlendi. Alkol ba¤›ml›l›¤› ta-
n›s› DSM-IV ölçütlerine göre konuldu.20 Alkolizmin
fliddeti Michigan Alkolizm Tarama Testi’nin (MATT)21

Türkçe uyarlamas›yla de¤erlendirildi.22 Depresyon ta-
n›s› SCID-I kullan›larak konuldu.23,24 Depresyonun flid-
deti 17- soruluk Hamilton Depresyon Derecelendirme
Ölçe¤inin (HDDÖ) Türkçe versiyonu ile belirlendi.25,36

Tüm deneklerden ö¤leden önce al›nan kan örnekle-
ri biyokimyasal analize kadar -200°C’de sakland›. Don-
durulmufl serum örnekleri, olgulara ve alm›fl olduklar›
tan›ya kör bir araflt›rmac› taraf›ndan de¤erlendirildi. Se-
rum folat düzeylerinin ölçümünde "chemiluminescen-
ce" yöntemi kullan›ld› (Advia Centaur, Bayer Co.). Se-
rum folat düzeyinin 2.7 ng/ml’in üzerinde bulunmas›
normal kabul edildi.

‹statistiksel analiz

Depresif ve depresif olmayan alkol ba¤›ml›s› olgu-
lar klinik özellikleri ve folat düzeyleri yönünden karfl›-
laflt›r›ld›. Gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›nda ki-kare testi
(gerekti¤inde Fisher kesin ki-kare testi), t testi ve
Mann-Whitney U testi kullan›ld›. De¤iflkenler aras›nda-
ki ba¤›nt› Pearson korelasyon testi ile de¤erlendirildi.
Anlaml›l›k düzeyi olarak p<0.05 de¤eri al›nd›.

Bulgular

Alkol ba¤›ml›lar›nda depresyon

Alkol ba¤›ml›lar›n›n %32.6’s›na (s = 15) bir depre-
sif bozuklu¤un efllik etti¤i saptand›. Bunlar›n %66.7’si



(s = 10) major depresyon,  %33.3’ü (s = 5) distimik bo-
zukluk tan›s› ald›. Ortalama HDDÖ puanlar› depresif
grupta 19.4 ± 8.0, depresif olmayanlarda ise 9.1 ± 6.9
idi (Z = -3.619, p<.000). Ayr›ca, alkol kullan›m süresi
ile HDDÖ puanlar› aras›nda anlaml› bir ba¤›nt› oldu¤u
saptand› (r = .331, s = 46, p<.025). Alkol ba¤›ml›lar›n-
da ortalama MATT puan› 31.4 ± 11.4 olarak bulundu.
Depresif olgular›n MATT puanlar› di¤erlerine oranla
yüksek olmas›na karfl›n, aradaki fark anlaml› de¤ildi (Z
= -1.807, p>.071). MATT ile HDDÖ puanlar› aras›nda
da bir ba¤›nt› yoktu (r = .282, s = 46, p>.05).

Alkol ba¤›ml›lar›nda serum folat düzeyleri

Alkol ba¤›ml›l›¤› olanlar›n %23.9’unda (s=11) folat
düzeyleri düflük iken, kontrol grubunda bu oran sadece
%8 (s = 4) idi ve aradaki fark anlaml›yd›  (Fisher kesin
ki-kare testi, p<.040) (Tablo 1). Folat düzeyi düflük ol-
gularda alkol kullan›m süresi daha uzun bulundu (Z =-
3.678, p<.000). Ayr›ca, folat düzeyleri ile alkol kulla-
n›m süresi aras›nda negatif bir ba¤›nt› oldu¤u saptand›
(r = -.445, s = 46, p<.002). Di¤er yandan, folat düzeyi

düflük olgular›n MATT puanlar› daha yüksek olmas›na
karfl›n, folat düzeyi normal s›n›rlarda olan grupla an-
laml› bir fark göstermiyordu (Z = -1.470, p>.144). 

Depresif alkol ba¤›ml›lar›nda serum folat
düzeyleri

Depresif olgularda ortalama folat düzeyi depresif
olmayanlardan daha düflük ölçüldü, ancak fark anlaml›
de¤ildi (Z = -.962, p>.336). Alkol kullan›m süresi, dep-
resif olmayanlara göre, anlaml› derecede uzun bulundu
(Z = -2.442, p<.015). Alkol kullan›m süresi ile serum
folat düzeyi aras›nda da anlaml› bir iliflki vard› (r = -
.445, s = 46, p<.002). Olgular›n folat düzeyi ile HDDÖ
ya da MATT puanlar› aras›nda ise  anlaml› bir iliflki ol-
mad›¤› saptand› (Tablo 3). 

Tart›flma

Depresif bozukluk ve alkol ba¤›ml›l›¤› s›kl›kla bir
arada görülen iki önemli klinik tablodur.2,3,4 Bu çal›fl-
mada da alkol ba¤›ml›s› olgular›n %32.6’s›na depresif
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Tablo 1: Alkol ba¤›ml›lar› ve kontrol grubunun sosyodemografik özellikleri ve serum folat düzeyleri

Yafl; ortalama ± s.s. (y›l)a

E¤itim; ortalama ± s.s. (y›l)a

Medeni durum (s, %)b

Bekar

Evli

Ekonomik düzey (s, %)b

Düflük

‹yi

Folat düzeyi; ortalama ± s.s. (ng/ml)a

Düflük folat oran› (s, %)b

Alkol ba¤›ml›lar›

(s = 46)

38.7 ± 11.9

10.0 ± 3.1

10 (%21.7)

36 (%78.3)

8 (%17.4)

38 (%82.6)

5.9 ± 3.4

11 (%23.9)

Kontrol grubu

(s = 50)

38.5 ± 11.8

9.8 ± 3.2

11 (%22)

39 (%78)

10 (%20)

40 (%80)

10.17 ± 3.6

4 (%8)

P

.937

.659

.975

.798

.000*

.040*

a t test; b Fisher kesin ki-kare testi; * ‹statistiksel olarak anlaml› (p<.05)

Tablo 2: Depresyon durumuna göre olgular›n klinik özellikleri

Folat düzeyleri; ortalama ± s.s. (ng/ml)a

Düflük folat oran› (s, %)b

MATT puanlar›a

Alkol kullan›m süresi; ortalama ± s.s. (y›l)a

Depresif

(s = 15)

5.4 ± 3.8

5 (%33.3)

36.1 ± 12.5

18.1 ± 8.8

Alkol ba¤›ml›lar›

Depresif olmayan

(s = 32)

6.2 ± 3.3

6 (%19.4)

29.2 ± 10.2

12.4 ± 5.9

P

.336

.462

.071

.015*

a Mann-Whitney U test; b Fisher kesin ki-kare testi; * ‹statistiksel olarak anlaml› (p<.05)



bozuklu¤un efllik etti¤i saptanm›flt›r. Depresyonun al-
kol kullan›m›yla ilgili baz› de¤iflkenlerle iliflkili oldu¤u
görülmüfltür. Depresif olgularda alkol kullan›m süresi-
nin di¤erlerine göre daha uzun oldu¤u bulunmufltur.
Ayr›ca, alkol kullan›m süresi ile depresyonun fliddeti
aras›nda anlaml› bir iliflki saptanm›flt›r. Bu durumu al-
kol kullan›m süresi uzad›kça bireylerin depresif etkile-
re karfl› daha yatk›n hale gelmesiyle aç›klamak müm-
kündür.27 Öte yandan, alkolizmin fliddetinin depresyo-
nun fliddetiyle iliflkili oldu¤unu bildiren Ross ve ark.28

ve Mueller ve ark.’n›n29 sonuçlar›ndan farkl› olarak,
MATT ile HDDÖ puanlar› aras›nda anlaml› bir iliflki
olmad›¤› görülmüfltür. Bu veri yöntem farkl›l›¤›ndan ve
olgu say›m›z›n düflüklü¤ünden kaynaklanm›fl olabilir.

Alkolizm, beslenme yetersizli¤i ve emilim bozuk-
lu¤una yol açarak vitamin eksikli¤ine neden olmakta-
d›r.11,18,19,30 Birçok çal›flmada alkol ba¤›ml›lar›n›n %7-
28’inde serum  folat düzeyinin düflük oldu¤u bildiril-
mifltir.15,17,19 Bu sonuçlarla uyumlu olarak, bulgular›m›z
alkol ba¤›ml›lar›n›n %23.9’unda folat eksikli¤i oldu¤u-
nu göstermifltir. Sa¤l›kl› kontrollerde ise sadece %8 ol-
guda folat eksikli¤i vard› ve aradaki fark anlaml›yd›.
Öte yandan, alkol kullan›m süresi ile düflük serum folat
düzeyi aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u bulunmufltur.
Ancak, alkolizmin fliddeti ile serum folat düzeyi aras›n-
da anlaml› bir ba¤lant› olmad›¤› saptanm›flt›r. Litera-
türde alkolizmin fliddeti ile serum folat düzeyleri ara-
s›nda bir iliflki olmad›¤›n› bildiren çal›flmalar olmas›na
karfl›n,7,32,33 depresyonun fliddeti artt›kça serum folat
düzeylerinin düfltü¤ünü gösteren sonuçlar da yer al-
maktad›r.5,6

Folat›n duygudurumun düzenlenmesinde birincil
rolü bulundu¤u, çeflitli nedenlerle geliflen folat eksikli-
¤inin depresyona yol açt›¤› bildirilmifltir.12 Biz, alkol
ba¤›ml›lar›nda geliflen folat eksikli¤inin depresyonla
iliflkili olaca¤›n› varsaym›flt›k. Gerçekten, çal›flmam›z-

da alkol ba¤›ml›lar›nda folat düzeyi, sa¤l›kl› kontrolle-
re göre, anlaml› düzeyde düflük bulunmufltur. Ancak,
depresif alkol ba¤›ml›lar›n›n ortalama serum folat dü-
zeylerinin depresif olmayanlardan  istatistiksel olarak
farkl› olmad›¤› saptanm›flt›r. Bu sonuç, alkol ba¤›ml›la-
r›nda ortaya ç›kan depresyonun folat eksikli¤i ile ne-
densel bir iliflkisi olmad›¤›n› düflündürmektedir. Bu
bulgunun aksine, depresif hastalarda serum folat düze-
yinin depresif olmayanlara oranla daha düflük oldu¤unu
bildiren çok say›da çal›flma bulunmaktad›r.8,33 Alkol ba-
¤›ml›lar›nda ortaya ç›kan depresyonun folatla olan ilifl-
kisini ayd›nlatmak için uzunlamas›na çal›flmalara ge-
reksinim vard›r. 

Bu çal›flman›n baz› s›n›rl›l›klar› bulunmaktad›r.
Carney ve ark.5 kan hücrelerindeki folat düzeylerinin
ölçülmesinin daha sa¤l›kl› sonuç verdi¤inin bildirilme-
sine karfl›n, bu çal›flmada serum folat düzeyleri ölçül-
müfltür. Ayr›ca, beslenme al›flkanl›klar› da serum folat
düzeyi üzerine etkili olabilmektedir. Beslenme al›flkan-
l›klar›n›n dikkate al›nmamas› çal›flmam›z›n bir di¤er
zay›f yönüdür.

Sonuç olarak, alkol ba¤›ml›lar›nda depresyon ve
folat eksikli¤i s›k rastlanan durumlard›r. Folat düzeyle-
rinin depresif olan ve olmayan alkol ba¤›ml›lar›nda
farkl› olmamas› bu olgularda depresyonla folat eksikli-
¤i aras›nda nedensel bir ba¤lant› olmad›¤›n› göster-
mektedir.
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