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ÖZET 
Disülfiram, alkol ba¤›ml›l›¤› tedavisinde 50 y›ldan uzun süredir etkinli¤i bilinen
bir ajand›r. Disülfiram kullan›l›rken alkol al›n›rsa, toksik bir ara metabolit olan
asetaldehit vücutta birikerek rahats›z edici yan etkilere neden olur. Ancak
yeterli etki gösterebilmesi için günlük olarak oral al›nmas› gerekmektedir. Bu
nedenle kullan›m›ndaki en önemli zorlu¤u tedavi uyumsuzlu¤u oluflturmaktad›r.
Hastalara ilac› kendi bafllar›na kullanmalar› önerildi¤inde, ço¤u k›sa süre sonra
tedaviyi b›rakmaktad›r. ‹lac›n cilt alt›na yerlefltirilen yavafl sal›n›ml› depo flekli
bu uyum sorununu ortadan kald›rabilir. Bu yöntemin etkinli¤ini gösteren plase-
bo kontrollü çal›flmalar mevcuttur. Bu tedavi ile ek bir “psikolojik olarak
cayd›r›c›” etkinlikten de söz edilebilir. En önemli k›s›tlay›c› yönü ise cerrahi
ifllem gerektirmesidir. Ayn› zamanda, ifllem sonras› yara yeri enfeksiyonunun ve
implante edilen ilac›n reddedilmesinin yüksek oranda görülebildi¤i bildirilmifltir.
Buradaki hastam›zda da B kümesi ikinci eksen patolojisi nedeniyle tedavi
uyumu bozuktu. Sosyal destek sistemlerindeki yetersizlikten ötürü gözlem
alt›nda kullan›m uygulanamad›¤› için cilt alt› yerlefltirme tercih edildi. Bu yaz›da,
alkol ba¤›ml›l›¤› ve s›n›r (borderline) kiflilik bozuklu¤u tan›lar› olan bu hastadaki
uygulama ve sonuçlar›n› bildirerek yöntemin etkinli¤inin ve olas› komplikasyon-
lar›n›n tart›fl›lmas› amaçland›. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45: 103-6)
Anahtar kelimeler: Alkol ba¤›ml›l›¤›, disülfiram, disülfiram implantasyonu, yara
enfeksiyonu 

ABSTRACT
The efficacy of disulfiram has been well known for over 50 years in alcohol
dependence management. If disulfiram is in the body, whenever the patient con-
sumes alcohol, it causes accumulation of a toxic intermediate metabolite called
acetaldehyde and produces unpleasant side effects. However, for adequate
efficacy, it must be taken per os daily. Therefore, the major difficulty of its usage
is compliance of treatment. When patients are recommended to self administer
drugs, most of them stop their treatment after a short time. An implantable, slow-
release, depot-form of the drug may solve this compliance problem. There are
placebo-controlled studies in the literature which prove the efficacy of this pro-
cedure. An additional “psychological deterrent” effect can be mentioned with
this method. Its most important difficulty is requirement of a surgical approach.
Furthermore, high rates of surgical wound infection and rejection of implants
have been reported. There was poor treatment compliance of this patient by
reason of second axis pathology of cluster B. Implantation is prefered as the
route of administration as the drug cannot be used under supervision because
of the deficiency of the patient’s social support system. The aim of this article is
to discuss the practice and possible complications of disulfiram implantation in
the patient with a diagnosis of alcohol dependency and borderline personality
disorder. (Archives of Neuropsychiatry 2008; 45: 103-6)
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Girifl

Disülfiram, alkolle etkileflimi yaklafl›k 60 y›ld›r bilinen ve bu ne-
denle alkol ba¤›ml›l›¤› tedavisinde kullan›lan bir ajand›r. Etanol me-
tabolizmas›n›n ikinci basama¤›n›, yani aldehid dehidrojenaz enzimi
ile asetaldehitin asetata oksidasyonunu geri dönüflümsüz olarak
inhibe ederek etkisini gösterir (1). Bu sayede, disülfiram kullan›l›r-
ken alkol al›n›rsa toksik bir madde olan asetaldehid kanda birike-
rek “disülfiram-etanol reaksiyonu” olarak bilinen; bulant›, kusma,
yüz k›zarmas›, hipotansiyon gibi rahats›z edici etkilere neden olur.
Bu reaksiyon hem fiziksel hem de zihinsel olarak içmekten cayd›-
r›c› bir etkiye sahiptir. Reaksiyonun fliddeti disülfiram dozu ve al›-
nan alkol miktar› ile do¤ru orant›l›d›r. Etkili bir enzim inhibisyonu

için ilac›n a¤›zdan günde bir tablet olarak düzenli flekilde her gün
kullan›lmas› gerekmektedir. A¤›zdan al›nd›¤›nda, gastrointestinal
sistemden h›zl›ca ve tam olarak emilir, ancak etkin kan düzeyine
ulaflmas› için 12 saat gerekir. Vücuttan at›lma h›z› çok yavafl oldu-
¤undan etkisi birkaç gün sürebilir (2). Ancak yine de tedavi uyum-
suzlu¤u; yani ilac› almay› b›rakarak alkole yeniden bafllanmas›,
tüm ba¤›ml›l›k tedavilerinde oldu¤u gibi burada da en önemli sorun
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bununla birlikte, disülfiram-alkol re-
aksiyonu, özellikle alkol yüksek miktarda al›n›rsa tehlikeli, hatta
ölümcül olabilecek sonuçlar do¤urabilir. 

Alkol ba¤›ml›l›¤›n›n temel tedavisini asl›nda psikososyal ve
psikoterapötik yaklafl›mlar oluflturmaktad›r, ancak ba¤›ml›l›kla
mücadelede çok yönlü düflünülmesi gerekmekte ve çeflitli grup-



lardan ilaçlar›n bu tedavilere eklenmesi olumlu sonuçlar› artt›r-
maktad›r. Fakat bu amaçla en s›k kullan›lan ilaç olan disülfiram›n
a¤›zdan uygulanan tedavisine yüksek oranda uyumsuzluk soru-
nu mevcuttur. Kendi bafllar›na ilac› kullanmalar› önerildi¤inde
hastalar›n ço¤u k›sa süre sonra tedaviyi b›rakarak yeniden alkol
almaya bafllamaktad›r. Yap›lan çal›flmalarda hastalar›n yaln›zca
%20’sinin tedaviye uyumlu oldu¤u, yani; ilac› düzenli almaya de-
vam ettikleri ve beraberinde alkol almad›klar› rapor edilmifltir (3-5).
Bu uyum sorunuyla bafl etmek için çeflitli yöntemler gelifltirilmifl-
tir. ‹lk olarak hasta seçiminde dikkatli olunmas› gerekmektedir.
‹laç kullan›l›rken alkol al›n›rsa ortaya ç›kabilecek olas› tehlikeli
sonuçlar ayr›nt›l› olarak hastaya aktar›lmal›d›r, alkolden uzak
kalmaya istekli olmayan, kontrollerine düzenli gelmeyen, baflka
t›bbi sorunlar› olan, biliflsel ifllevlerinde bozukluk olan hastalara
disülfiram kullan›m› önerilmemelidir. Vakam›zda oldu¤u gibi efl-
lik eden kiflilik bozukluklar› bulunan hastalarda hem tedavi uyu-
munun kötü olmas› hem de ilaç al›rken beraberinde alkol al›n-
mas› riski yüksektir. ‹lac›n düzenli kullan›m›n› sa¤lamak için, efl,
anne-baba ya da di¤er güvenilir kiflilerin gözetiminde al›nmas›
psikososyal yaklafl›m› da ilaç tedavisi ile birlefltiren bir örnektir.
Disülfiram›n yan› s›ra bunun gibi gözlem ya da hastalar› teflvik
edecek yapt›r›mlar›n uygulanmas› etkinli¤i belirgin derecede ar-
t›rmaktad›r (6). Disülfiram kullan›m› için dikkatli flekilde seçilen
hastan›n, (disülfiram almaktayken alkol alamayaca¤› için) her an
içmemeye yeniden karar vermenin psikolojik yükünden kurtul-
mas›yla, efl zamanl› sürdürülen psikososyal tedavilerden daha
fazla verim almas› da sa¤lan›r. ‹lac›n cilt alt›na yerlefltirilen ya-
vafl sal›n›ml› flekli de bir di¤er seçenektir. Disülfiram implantas-
yonu ile iyi sonuçlar bildirilmifl ve plasebo kontrollü çal›flmalar-
da ay›k kalma süresini belirgin olarak uzatt›¤› gösterilmifltir (7-9).
‹lac›n bu fleklinin kullan›lmas›yla tedaviyi b›rakma riski azal›rken,
hastan›n alkol alma ihtimaliyle disülfiram-alkol reaksiyonu yafla-
mas› riski artabilir. Disülfiram; karaci¤erde belirgin olarak mikro-
zomal enzim inhibisyonu yapmas›, sitokrom p450 sistemi ile me-
tabolize olan di¤er ilaçlarla yar›flmas› nedeniyle de pek çok ilaç-
la etkileflir (1,2). Cilt alt› yerlefltirildi¤inde oradan emilerek dola-
fl›ma geçer, metaboliti olan karbon disülfid solunum yoluyla vü-
cuttan at›ld›¤› için nefeste ölçülebilir (10). Yerlefltirilmesinden
sonra düzenli olarak nefeste ölçülmesiyle uzun etkili fleklinin de-
vaml› sal›n›m› sürdürdü¤ü gösterilmifltir. Ancak, disülfiram›n cilt
alt› yerlefltirilmesinin farmakolojik etkileri ve sal›n›m› ile ilgili be-
lirsizlikler de mevcuttur (5,10-12). 

Hastan›n do¤al psikososyal destek sistemleri de ba¤›ml›l›k te-
davisinde çok önemlidir (13). Özellikle büyük flehirlerde bu sis-
temlerin giderek azald›¤›n› gözlemekteyiz. Bu yaz›m›zda sosyal
destek sistemindeki zay›fl›k ve buna efllik eden ikinci eksen pato-
lojisi nedeniyle tedavi uyumu bozuk olan bir olgu üzerinden disül-
firam›n cilt alt› yerlefltirilen fleklinin kullan›m›n› ve muhtemel
komplikasyonlar›n› tart›flmay› hedefledik.

Olgu

31 yafl›nda, bir kez evlenip iki y›l önce boflanm›fl, çocu¤u ol-
mayan kad›n hasta. Yüksekokul mezunu, son çal›flt›¤› yerden 1
ay önce ayr›lm›fl, kendisinden küçük bir erkek kardefli var ve
büyük bir kentte yaln›z oturuyor. Hastanemiz alkol ve madde

kullan›m bozukluklar› poliklini¤ine kendi iste¤iyle yaln›z baflvur-
mufltu ve son 5 gündür 45-50 kadar büyük kutu bira içmifl oldu-
¤undan flikayetçiydi. Bu 5 gün içerisinde hemen hemen hiç ye-
mek yememifl ve yaln›z bafl›na evde kalm›fl. Bu süre içinde faz-
la uyumamas›na ra¤men sabah kalkt›¤›nda yo¤un bir s›k›nt› his-
si, mide bulant›s›, terleme ve ellerinde titreme gibi yoksunluk
belirtileri yaflamaktaym›fl. ‹çki içerken ise suçluluk duygular›
yaflad›¤›n› ve kendisini o halde “rezil hissetti¤ini” ifade etmek-
teydi. Klini¤imize baflvurmas›ndan 2 gün önce de bu nedenle bi-
leklerinde jiletle yüzeyel kesiler yaparak rahatlamaya çal›flt›¤›-
n› ifade ediyordu. Bu 5 günün öncesinde de içki içti¤i için baba-
s›yla ciddi bir tart›flma yaflam›fl ve bunun ard›ndan alkol miktar›
artm›fl. Hastan›n poliklini¤imizde yap›lan bu ilk de¤erlendirme-
sinden sonra kapal› servisimize yat›fl› yap›ld›.

Psikiyatrik öyküsünde, 18 yafl›ndan beri yo¤un alkol kullan›m›
oldu¤unu ifade eden hastan›n 22 yafl›nda iken bu nedenle bir psi-
kiyatri klini¤inde yat›fl› olmufl. Bu yat›fl sonras›nda da alkol kulla-
n›m› çok k›sa bir ara d›fl›nda devam etmifl. 25 yafl›nda iken bir in-
tihar giriflimi olmufl ve sonras›nda yeniden bir psikiyatri klini¤ine
yat›r›lm›fl. O günden beri hastam›z çeflitli kliniklerde ayaktan te-
davilerine devam etmifl ancak, sadece bir kez, 1 y›l önce baflla-
y›p 7 ay sürebilen alkol içmedi¤i ay›k dönem olmufl. Alkol d›fl›nda
herhangi bir madde kullan›m› yoktu. 

Lise y›llar›ndan beri s›k s›k kendine zarar verici davran›fllar›
oluyormufl. En çok jiletle kollar›n› çiziyor, bazen de kendisine tokat
at›yormufl. S›kl›kla intihar düflünceleri olmas›na ra¤men ciddi bir
intihar girifliminde bulunmad›¤›n› ifade ediyordu. Devaml› bir bofl-
luk hissi mevcuttu ve insanlara çok çabuk ba¤land›¤›n›, bu yüzden
kendisini incittiklerini ifade ediyordu. Hemen her iliflkisinde yo¤un
bir ayr›lma korkusu yaflamaktaym›fl ve her ayr›l›k önemli “krizlere”
neden oluyor, bir süre içki ile eve kapan›yormufl.

Özgeçmiflinde herhangi bir fiziksel hastal›k yoktu. Soygeçmi-
flinde ise amcas›n›n ve halas›n›n o¤lunda alkolizm öyküsü vard›. 

Ruhsal durum muayenesi
Yafl›nda gösteren, öz bak›m› orta, temiz ve ortalama düzeyde

bak›ml› giyinmifl genç kad›n hastayd›. Görüflmeye istekli bir tutu-
mu vard›, göz konta¤› kuruyordu. Bilinci aç›k ve kooperasyonu
tamd›. Konuflmas›n›n h›z ve miktar› do¤ald›, tonu alçalm›flt›. Psi-
komotor aktivitesinde azalma vard› ve duygudurumu depresifti.
Kendisini çok mutsuz hissetti¤ini, alkol miktar›n› çok artt›rd›¤› için
piflmanl›k ve suçluluk duydu¤unu ifade ediyordu. Duygulan›m› ol-
dukça s›k›nt›l› görünüyordu, düflünce içeri¤iyle uyumlu ve stabil-
di. Herhangi bir alg› patolojisi yoktu. Ça¤r›fl›mlar›n›n h›z›, miktar›
ve yap›sal düflünce süreci normaldi. Düflünce içeri¤inde, depre-
sif temal› düflüncelerinin yan›nda, son zamanlarda s›klaflm›fl inti-
har düflünceleri vard› ve art›k alkolü kesin olarak b›rakmak iste-
di¤ini ifade ediyordu. Dikkati azalm›flt›, konsantrasyon güçlü¤ü
vard›. Uykular› ve ifltah› azalm›flt›. Yarg›lama yetisi korunmufl, du-
rumu hakk›nda içgörüsü ise k›smen mevcuttu.

Çok eksenli de¤erlendirme
Eksen I: Alkol ba¤›ml›l›¤›
Eksen II: S›n›r kiflilik bozuklu¤u
Eksen III: Yok
Eksen IV: (Psikososyal stresör) Babas›yla ciddi tart›flma son-

ras› artm›fl alkol miktar› 
Eksen V: 50 fleklinde de¤erlendirildi.
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Klinik izlem ve tedavi
Hastaya DSM-IV tan› ölçütlerine göre alkol ba¤›ml›l›¤› teflhisi

kondu. Ayr›ca SCID II görüflmesi ile ön tan› olarak düflünülen s›-
n›r kiflilik bozuklu¤u tan›s› do¤ruland›. Hastan›n mevcut depresif
yak›nmalar› süre ve fliddet olarak major depresyon tan›s›n› karfl›-
lam›yordu, ayr›ca bu eflik alt› depresif belirtiler, son alkolizm epi-
zoduna ikincil olarak ortaya ç›km›flt›. Kendisinin de iste¤iyle ser-
visimize yat›r›larak detoksifikasyon tedavisine baflland›. Bunun
için Diazepam 25 mg/gün, yüksek doz B vitaminleri bilefli¤i ve
hem depresif yak›nmalar› hem de depresyona yatk›nl›k yaratan
II. eksen patolojisi olmas›, daha önce de intihar girifliminin bulun-
mas› nedeniyle koruyucu olarak Fluoksetin 20 mg/gün baflland›.
A¤›zdan s›v› ve g›da al›m› iyiydi. Daha önce deliryum tremens ya
da konvülziyon öyküsü yoktu. Alkol yoksunlu¤u izlem formu ile ta-
kipleri bafllat›ld›. Hayati bulgular› stabil seyretti, anksiyetesi a¤›z-
dan 10 mg Diazepam sonras› azald›. Yap›lan kan say›m›, böbrek
ve karaci¤er fonksiyon testleri, elektrolit ölçümleri, protein elek-
troforezi, tiroid fonksiyon testleri, vitamin B12 ve folat düzeyleri
normal s›n›rlardayd›.

‹zlem sürecinde servise ve tedaviye uyumlu oldu¤u gözlendi.
Diazepam tedavisi 5 mg/gün azalt›larak 6. günde kesildi. Bunun
ard›ndan s›k›nt› hissi oldu¤u, uykuya dalmakta güçlük çekti¤i ve
dürtü kontrolünde zorluk oldu¤u için Fluoksetin tedavisine Keti-
yapin 100 mg/gün eklendi. Bu tedavinin sürdürümünden fayda
gördü, depresif yak›nmalar› ve anksiyete belirtileri kayboldu. 

Daha önceki tedavi sürecinde sadece 1 kez, 7 ayl›k ay›k kal-
d›¤› dönemi olan hasta, o dönemde a¤›zdan disülfiram tedavisi
almakta idi. Daha önce de kendisine defalarca disülfiram bafllan-
m›fl, ancak kendi iste¤iyle b›rakarak alkole dönmüfl olan hastan›n
alkolü b›rakt›¤› dönemde disülfiram al›m›n› annesi gözlemlemiflti.
Fakat sosyal flartlar gere¤i annesinden ayr› yaflamas› gerekiyor
ve her seferinde ilac› “bir nedenle” b›rak›yordu. Yaln›z yaflamaya
devam etti¤i için bir tedavi alternatifi olarak cilt alt› disülfiram
yerlefltirilmesi önerildi. Bu karar›n uygulanmas›n›n öncesinde
belli bir süre a¤›zdan disülfiram kullan›m›n yeniden anne gözeti-
minde denenebilece¤i hat›rlat›ld›. Hasta bu durumda cilt alt› yer-
lefltirmeyi tercih etti¤ini, önceki tecrübelerinden dolay› kendisine
güvenemedi¤ini ifade etti. Bunun üzerine literatür taranarak has-
tan›n boy ve kilosuna uygun doz olan 800 mg disülfiram prepara-
t›n›n implante edilmesi kararlaflt›r›ld›. Genel cerrahiye dan›fl›la-
rak, onlar taraf›ndan de¤erlendirildikten sonra, hastadan ayr›nt›-
l› bir bilgilendirilmifl onam formu al›nd›. Tüm cerrahi ve genel t›b-
bi komplikasyonlar, alkol al›rsa olas› olumsuz sonuçlar anlat›ld›.
Bu yerlefltirme iflleminden sonra cerrahi yara infeksiyonlar›n›n
bildirilmifl oldu¤u izah edildi. 

Cerrahi ifllemin uygulanmas›
Bilinen di¤er bir t›bbi hastal›¤› bulunmayan ve fizik muayene-

sinde özelli¤i olmayan hastaya genel cerrahlarca, steril koflullar-
da lokal anestezi alt›nda orta hat göbek alt›ndan yap›lan 2 cm’lik
bir kesi ile cilt alt› disseke edilerek disulfiram implantlar› yerlefl-
tirildi ve cilt keskin i¤neli 3/0 polipropilen (non absorbabl monof-
laman sütür materyali) ile separe matres sütürler at›larak kapa-
t›ld›. Hastaya sefazolin sodyum 1 g flakon intramüsküler enjeksi-
yon ile antibiyotik proflaksisi uyguland›. 

‹fllemden 1 gün sonra hasta Fluoksetin 20 mg/gün, Ketiyapin
100 mg/gün oral tedavisi ile taburcu edildi. Genel cerrahi taraf›n-
dan da izlenen hastan›n takiplerinde, ilk 3 gün yara yerinin temiz
oldu¤u görüldü ve herhangi bir infeksiyon bulgusuna rastlanma-
d›. 4. günden sonra kesi yeri çevresinin hiperemik oldu¤u ve ya-
ra yeriyle s›n›rl› bir ›s› art›fl› geliflti¤i görüldü. Hastaya ampirik ola-
rak genifl spektrumlu bir antibiyotik olan amoksisilin klavulonat
1000 mg tablet 2x1 baflland›. Yara çevresindeki hipereminin art-
mas› üzerine 5. gün yara yeri aralanarak az miktarda seropürülan
mayi boflalt›ld›. Mayiden kültür/antibiyogram için enfeksiyon la-
barotuar›na örnek gönderildi. Mayinin boflalt›ld›¤› yerden tek di-
kifl al›narak günde 2 kez pansuman yap›lmaya baflland›. Kültürde
penisilin duyarl› Staphylococcus aureus üremesi üzerine antibi-
yotik tedavisine devam edilmesi karar› al›nd›. 5 günlük a¤›zdan
antibiyotik tedavisine ve etkili yara pansuman›na ra¤men yara in-
feksiyonu bulgular› gerilemeyen ve yara yerinden seropürülan
ak›nt›s› devam eden hastan›n cerrahi ifllem sonras› 10. gününde
dikiflleri al›nd› ve cilt alt›na yerlefltirilen disulfiram implant tablet-
leri ç›kart›ld›. Hasta günde iki kez aç›k yara pansuman› ile 5 gün
daha takip edildi. Bu dönem boyunca hastan›n a¤›zdan antibiyo-
tik tedavisi devam etti. Takip sonunda yara dudaklar›na steril ko-
flullarda lokal anestezi alt›nda debridman uyguland› ve yara kes-
kin i¤neli 2/0 propilen ile separe dikifller at›larak kapat›ld›. Antibi-
yotik tedavisi 10. gününde kesildi. Tekrar yara yeri infeksiyonu
geliflmeyen hastan›n yara iyileflmesi, ikinci girifliminin 10. günün-
de yeterli bulundu¤u için dikifller al›nd›. Hastan›n takipleri süre-
since hiçbir zaman sistemik bir infeksiyon bulgusu geliflmedi. 

Antibiyoterapisi bitti¤inde hastaya yeniden a¤›zdan disülfi-
ram tablet kullanmas› önerildi, ancak bir hafta sonraki kontrolün-
de disülfiram› 3 gün ald›ktan sonra b›rakt›¤› ve 5 gündür yeniden
7 büyük kutu bira/gün alkol almaya bafllad›¤› ö¤renildi. Bu du-
rumda ayaktan detoksifikasyon tedavisine geçilerek, günlük has-
tane ziyaretleri ile ilaçlar›n klinikte doktor gözlemi ile verilmesi
fleklinde bir uygulamaya baflland›. 

Tart›flma

Hastam›z›n alkolizminin daha önceki tedavisinde yukar›da
bahsedildi¤i gibi a¤›zdan disülfiram kullan›m›na uyumsuzluk ön
plandayd›. Bu durum, disülfiram kullan›m›n›n en önemli zorlu¤u-
nu oluflturmaktad›r (3-5). Öte yandan, hastam›z hiç bir zaman di-
sülfiram kullan›rken beraberinde alkol almam›flt› ve bu ilac›n ken-
disine çok faydal› oldu¤una inanmaktayd›. S›n›r kiflilik bozuklu¤u
tan›s›n›n da efllik etmesi ve önceki tedavi terkleri nedeniyle yeni-
den alkol alma riski yüksek olan hastam›z, cilt alt› yerlefltirilen di-
sülfiram tabletleri ile kullan›rsa tehlikeli olabilecek disülfiram-
alkol reaksiyonu için de risk alt›ndayd›. Daha önce alkolü b›rakt›-
¤› en uzun süre olan 7 ayl›k dönemde de ilac›n› düzenli olarak an-
nesi gözetiminde al›yordu. Fakat çal›flma flartlar›, sosyal durumu
ve annesiyle olan çat›flmalar› sebebiyle ondan ayr› yaflamas› ge-
rekmekteydi. Bu nedenlerle implantasyon için uygun oldu¤una
karar verilmifl ve kendisinin de iste¤iyle tabletlerin yerlefltirildi¤i
günden antibiyotik tedavisi bitene kadar 20 gün boyunca hiç al-
kol kullanmam›flt›. Ancak bu süreç sonunda a¤›zdan tedaviye dö-
nüldü¤ünde 3. günde ilac› keserek yeniden içki içmiflti. Ortaya ç›-
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kan bu tablo, daha önce yap›lan çal›flmalarda da belirtilmifl olan
disülfiram implantasyonunun “psikolojik olarak cayd›r›c›” etkisiy-
le de uyumludur (11). Yine hastam›zda da görüldü¤ü gibi, artm›fl
yara yeri komplikasyonu ve implant›n doku taraf›ndan reddi de
çal›flmalarda bildirilmektedir (11). Cilt alt›na yerlefltirilen yabanc›
cisim lokal bir enflamasyon oluflturarak yarada enfeksiyon gelifl-
mesi riskini artt›rabilir. Bu enflamasyon dokunun kanlanmas›n›
etkileyerek antibiyotik tedavisinin etkisini de azaltabilir. Vakam›z-
da da uygun antibiyotik profilaksisi yap›lmas›na ve günlük pansu-
manlar›n sürdürülmesine ra¤men 4. günde lokal enfeksiyon bul-
gular› geliflti. Mevcut enfeksiyon uygun antibiyotik tedavisine de
yan›t vermedi¤i için yerlefltirilen tabletlerin ç›kart›lmas› gerekti.
Ç›kar›ld›ktan sonra ise k›sa sürede yara yerinin iyileflti¤i gözlen-
di. Bu durum yara yerindeki disülfiram preparatlar›n›n yabanc›
cisim reaksiyonuna yol açmas› nedeniyle olabilir. Ciltteki flora-
dan kaynaklanan basit cerrahi yara yeri enfeksiyonlar›nda anti-
biyotik tedavisi ve e¤er varsa cerahatin boflalt›lmas› yeterli ol-
maktad›r. Oysa vakam›zda; antibiyoti¤in hipereminin görüldü¤ü
ilk gün bafllanmas›na, uygunlu¤unun kültür/antibiyogram ile do¤-
rulanmas›na ve günlük pansumanlarla cerahatin boflalt›lmas›na
ra¤men yerlefltirilen ilaçlar ç›kar›lmadan enfeksiyonun gerileme-
mifl olmas› yabanc› cisim reaksiyonuna ikincil geliflen bir yara
yeri enfeksiyonu düflündürmektedir. Bu hastalarda yara yeri en-
feksiyonu s›kl›¤›n›n belirlenmesi ve di¤er implante preparatlara
k›yasla disülfiram›n buna yatk›nl›¤› artt›r›p artt›rmad›¤›n›n da ça-
l›fl›lmas› gerekli görünmektedir. Örne¤in cilt alt›na yerlefltirilen
do¤um kontrol ilaçlar›yla yara enfeksiyonu riskinin yüksek olma-
d›¤› (%0.3) bildirilmifltir (14). 

Bu olgumuzdan da yola ç›karak, komplikasyon riskine ra¤-
men disülfiram implantasyonunun, do¤ru flekilde uyguland›¤›
takdirde seçilmifl olgularda denenebilece¤ini düflünmekteyiz.
Ayr›ca, a¤›zdan kullan›ma göre oldukça seyrek tercih edilen bu
yöntemin literatürde daha fazla yer bulmas›n›n faydal› olaca¤›n›
ve a¤›zdan kullan›m flekliyle karfl›laflt›rma çal›flmalar›na ihtiyaç
oldu¤unu düflünmekteyiz. Cerrahi ifllem uygulanmas› gereklili¤i
ve alkol al›n›rsa ilac›n b›rak›lamayacak olmas› ise k›s›tlay›c› et-

menler gibi görünmektedir. Bu etmenler özellikle hasta seçimin-
de göz önünde bulundurulmal›d›r. Oysa vakam›zda s›n›r kiflilik bo-
zuklu¤u gibi zorlay›c› bir psikopatoloji olmas›na ra¤men ayr›nt›l›
bilgilendirme ile hasta, a¤›zdan kullan›m yerine bu ifllemi tercih
etmifl, her gün kontrollerine düzenli gelerek tedaviye uyum sa¤-
lam›flt›r. Ülkemizden de bir olgu bildirilmesinin bu alandaki litera-
türe katk› sa¤layaca¤›n› düflünmekteyiz. 
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