
44 Bağımlılık Dergisi, 2016, Cilt:17, Sayı:1, s:44-46 / Journal of Dependence, 2016, Vol:17, N.:1, pp.44-46 / www.bagimlilikdergisi.net

Yüksek Etkili Esrar Türevleri: Yeni Tehlike Skunk mı? Skunk Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Avrupa Birliği’ndeki yetişkin nü-
fusun neredeyse dörtte birinin (80 
milyon yetişkin) en az 1 kez yasa dışı 
uyuşturucu madde kullanmış olduğu 
tahmin edilmektedir. 75 milyon kişi ile 
en sık kullanılan uyuşturucu madde, 
esrar ve türevleridir. Avrupa’da ve 
Türkiye’de son yıllarda esrar ve sen-
tetik esrar kullanım sıklığının gi-
derek arttığı bildirilmektedir (1). 

Yaklaşık olarak 3 senedir sentetik 
esrar türevlerinin kullanım sıklığı ve 
kullanıma eşlik eden sağlık sorunları 
artmış olup (2) ciddi sağlık sorunları 
sebebi ile madde kullanan bireylerin 
bir kısmı sentetik esrar‘dan ziyade 
esrar türevlerini tercih eder hale 
gelmiştir. Yüksek etkili esrar türevleri 
çok uzun zamandan beridir Avrupa’da 
kullanılıyor olmasına rağmen 
Türkiye’de son yıllarda kullanımının 
artması ile klinik pratikte sık olarak 
karşımıza çıkmaya başlamış ve basın 
organlarının yeni dikkatini çekme-
ktedir. 2014 yılının son aylarından 
itibaren bazı basın organlarında 
“Türkiye’de ilk defa scanc yakalandı”, 
“Uyuşturucuda yeni tehlike: Scanc” 

haberleri ile gündeme gelen “Skunk” 
ve “White widow” olarak bilinen mad-
deler, yüksek etkili esrar türevleridir. 

Esrar ve türevleri, içermiş 
oldukları THC(delta-9 tetrahydrocan-
nabinol) ve kannabidiol (CBD) gibi 
maddeler üzerinden psikoaktif etki-
lerini göstermektedirler. Her esrar 
formunun içermiş olduğu THC ve CBD 
konsantrasyonlarına göre, farklı do-
zlarda farklı etkiler yaptığı uzun za-
mandan beri bilinmektedir. THC’nin 
esas psikoaktif etkiyi sağladığı, CBD’in 
ise antipsikotik ve anti-anksiyete 
etki gösterdiği düşünülmektedir (3). 
Farelere verilen düşük miktarda THC 
hem uyarıcı ve hem de depresan etki 
sağlarken, yüksek miktarda THC se-
dasyon ve katalepsiye kadar gidebilen 
depresan etkiye sebep olmaktadır (4). 
Avrupa uyuşturucu izleme komitesi-
nin raporuna göre Türkiye’de tüketilen 
esrar ve türevlerinin içerisindeki THC 
miktarının 2002 yılından beri 10-15 
kat artması dikkat çekicidir (5). Es-
rar ve türevlerinin içeriğindeki son 
yıllarda artış gösteren THC oranları 
esrar kullanan bireylerin daha düşük 

EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO EDITOR
Yüksek Etkili Esrar Türevleri: Yeni Tehlike Skunk mı? 
Skunk Hakkında Bilinmesi Gerekenler

High Potency Cannabinoids: Is the Skunk New Threat? Knowledge About Skunk

C. Onur Noyan1,  Serdar Nurmedov2

Editöre Mektup / Letter to the Editor

1 Yrd. Doç.Dr., Psikiyatri uzmanı, 
Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji 

Bölümü
2 Psikiyatri Uzmanı, Acıbadem 

Sağlık Grubu

Address reprint requests to: 

Cemal Onur Noyan; Üsküdar 

Üniversitesi, İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi, Altunizade 

Mh. Haluk Türksoy Sk. No:14 

PK:34662 Üsküdar, İstanbul  - 

TURKEY

E-mail address: 
gaziunlu@gmail.com

Date of submission: 
January 26, 2016

Date of acceptance:
February 27, 2016

Sayın Editör,



45Bağımlılık Dergisi, 2016, Cilt:17, Sayı:1, s:44-46 / Journal of Dependence, 2016, Vol:17, N.:1, pp.44-46 / www.bagimlilikdergisi.net

C. O. Noyan,  S. Nurmedov

dozlarda daha fazla etki yaşamalarını sağlamakta, 
daha kolay bağımlılık gelişmesine ve eşlik eden 
psikotik bulgulara sebep olabilmektedir (6).

Skunk, psikoaktif etkiyi sağlayan THC se-
viyesinin arttırılması amacı ile Cannabis sativa 
tohumlarının % 75’i, Cannabis indica tohumlarının 
%25’inin melezlenmesi ile yapay ortamlarda elde 
edilen yüksek etkili bir esrar türevidir. Keskin 
ve kötü kokusu sebebi ile kokarca anlamına ge-
len “Skunk” olarak isimlendirilmiştir. Amerikan 
orijinli olan skunk, Avrupa’daki ülkeler (özellikle 
Hollanda) tarafından çeşitli melezleme ve to-
humlama yöntemleri farklı formlarda üretilme-
ktedir. Sera ve benzeri mekânlarda, kuvvetli ışık 
altında, topraktan ziyade besleyici sıvılar içer-
isinde üretilmektedir. Kötü kokusu sebebi ile yi-
yecek ve içeceklerle tüketilememektedir. Skunk’ın 
içerdiği THC marihuanaya göre 10-15 kat yüksek 
ve içermiş olduğu CBD seviyesi çok düşüktür (7).  

2015 yılında Lancet’te yayınlanan bir 
çalışmada ilk atak psikoz hastalarında düşük et-
kili esrardansa skunk gibi yüksek etkili esrar 
kullanımının daha sık olduğu bildirilmiştir. İlk atak 
psikoz hastalarının prodromal dönemde skunk 
gibi yüksek etkili esrar türevlerini self-medikasyon 
amacı kullandıkları düşünülmektedir. Skunk gibi 
yüksek etkili esrar türevlerinin içerdiği yüksek THC 
ile psikotik semptomlar ortaya çıkma olasılığı art-
makta ve içerdiği düşük miktardaki CBD seviyesi 
sebebi ile koruyucu olabileceği düşünülen antip-
sikotik etki gözlenememektedir (8). Bu durumda 
son dönemlerde ülkemizde artış gösteren yük-
sek etkili esrar türevlerinin kullanımı sebebi ile 
madde kullanımına eşlik eden psikotik bulguların 
ortaya çıkmasına sebep olması beklenmektedir. 

Sentetik esrar kullanımın azalmasına rağmen 
yüksek oranda THC içeren yüksek etkili esrar ve 
türevlerinin tüketilmesi ile ortaya çıkan sağlık 
sorunları sebebi ile acil servislere müracaatlarda 
artış olmaya başlamıştır. Esrar ve türevlerini kul-
lanan kişilerin de kullanmış oldukları madde ile il-
gili bilgilerinin kısıtlı olması dikkat çekicidir. Sentetik 

esrarın etkilerinin yazılı ve görsel basın tarafından 
çok fazla dile getirilmesi ile esrar kullanımı toplum 
tarafından daha kabul edilebilir bir noktaya çekilme-
ktedir. Bu durum aslında tehlike çanlarının çalmaya 
başladığının göstergesidir. Yüksek etki gücüne sahip 
esrar ürünlerinin daha kolay bulunabilir olduğu bir 
ortamda, bu maddelerin kullanımı ile ilgili ortaya 
çıkabilecek tıbbi ve sosyal sorunların takip ve te-
davisine önem verilmesi gerekmektedir. Bağımlılık 
alanındaki sağlık çalışanları tarafından yüksek etkili 
esrar ve türevlerine karşı toplumu bilgilendirme 
ve farkındalık kazandırma konusunda yapılacak 
çalışmalara ve esrar kullanımına özgü tedavi mod-
ellerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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