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PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE KARBAMAZEPIN

Dr. Arif VERİMLİ (*)

ÖZET
Antikonvulsif olarak bilinen karbamazepin (CBZ) di

ğer antikonvulsanlarla birlikte psikiyatrik ilaç tedavisinde 
son yıllarda yaygın biçim de ilgi çekmektedir. Yapılan kli
nik çalışmalar, C B Z’nin etkili bir antimanik ajan olduğu
nu göstermiştir. Aynı zam anda, lityuma dirençli bipolar 
bozuklukların proflaksisinde, dirençli depresyonun teda
visinde tek başına ya da ek olarak kullanılması, yan etki
lerinin daha az olması neden i ile önde gelen seçenekler
den birisi olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda bu konu  
ile ilgili klinik çalışmaları gözden geçirdik.

Anahtar kelimeler: Antikonvulsanlar, Karbamazepin: 
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SUMMARY
Carbamazepine in the Trearment o f Psychiatric Disorders 

The use of carbamazepine (CBZ) and  related  
anticonvulsants has evolved in the past decade so that 
these treatments now represent alternative or adjunctive 
modalities for the lithium-resistant, b ipolar m anic- 
depressive patients. There is substantial evidence that 
C BZ has acute antimanic effects. Moreover, 
double-blind studies indicate that CBZ shows a sim ilar 
magnitude and time course of acute antim anic efficacy  
to that achived with classical neurolepitcs with a 
comparable or lesser incidence of side effects, in this 
article, we have reviewed the clinical studies re lated  to 
CBZ.
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5 Karbenil-5-H, dibenz (b,f) azepin formülü ile bir imi- 
nostilben türevi olan karbamazepin (CBZ) imipramin ve 
apipiramole benzemektedir. Temporal limbik deşaıjlan 
kontrol etmesi ile antikonvulsan olarak iyi bilinen bu ilaç ti
pik bir nöroleptik olarak kabul edilmemektedir (1).

Antikonvulsan olarak kullanılması dışında değişik alan
larda da etkili olduğu bilinen CBZ’nin epileptik hastalarda 
mizaç (mood) ve davranış olanlarında olumlu etkileri oldu
ğu belirtildekten (2) sonra mizaç bozukluklarında temporal 
lob ve limbik yapılardaki disfonksiyonun "kindling" procesi 
olabileceği şeklinde beliren yorumlar CBZ çalışmalarının 
merkezini oluşturmuştur (3).

Biz bu yazıda CBZ’nin psikiyatride antikonvulsan ola
rak etkileri etki mekanizmaları, yan etkileri ve kullanımı dı
şında kalan klinik çalışmaları ele alarak gözden geçirmek 
düşüncesindeyiz.

Bu konuda yazılı araştırma sonuçlan ve gözden geçir
me yazılarının incelenmesi ile daha çok mizaç bozuklukla
rında antimanik, antidepressif, proflaktik olarak kullanılabi
leceğine ilişkin tek başına ya da ek bir ilaç şeklinde ele alın
dığını görmekteyiz.

Yapılan araştırmalar sonucunda iki tür kavram gelişmiş
tir. Birincisi: CBZ’nin etkilerine bakarak, diğer antikonvul- 
sanlarm da mizaç bozukluklarında kullanılmasının tekrar 
ele alınması ve spesifik mizaç dengeleyen ilaçlara geçilmesi, 
İkincisi: Mizaç bozukluklarının etyolojisinde temporal ve 
limbik yapıların sorumlu tutulabileceğine ilişkin verilerin 
dolaylı da olsa belirlenmesidir.

MANİK HECMENİN AKUT TEDAVİSİNDE 
KARBAMAZEPİN.

Manik hecmenin tedavisinde CBZ’nin kullanılmasına 
ilişkin ilk çalışma Japonya’dan Takadazeki ve Hanaoka’ya 
aittir (4). Bu çalışmacılar 10 iki uçlu, 10’da semptomatik 
olarak tanımladıkları iki ayrı hasta grubunda açık bir çalış
ma yaparak iki uçlu 10 hastanın 9’unda, semptomatik 10 
hastamn 6’sında klinik düzelme elde ettiklerini bildirmişler
dir.

Bu ilk bildirimden sonra Okuma ve ark. Antimanik ve 
profilaktik etkisinden söz etmişlerdir (5,6). Bu araştınalara 
göre genel etkinlik oram % 65’dir. Antimanik etki oram % 
71’e çıkmakta, antidepressif etkinlik ise % 65’de kalmakta
dır; 1978’de. Ballenger ve Post. Japonya dışında ilk kez bu 
ilacın klinik etkinliğini araştırmaya girişmişlerdir. Bu kör 
yentemle yapılan ilk araştırmadır. 10 olguda belirgin klinik 
düzelme elde edilmiş ve bu etki nöroleptiklerin zaman pro
filine uyar bulunmuştur (7).

1979’da. Okuma bu kez klorpromazin (CPZ) ile 
CBZ’yi karşılaştırmıştır, 32 hastanın 21’inde CBZ etkili bu
lunurken, 28 hastamn 15’inde Klorpromazin ile aynı düzey
de iyilik elde edilmiştir (8).

Ballenger ve Post 1980’de ilk kez plasebo kontrollü kör 
çalışma ile antimanik ve profilaktik olarak CPZ’nin plase- 
bodan üstünlüğünü ortaya koymuşlardır (9).

Sözünü ettiğimiz öncülerin arkasından CBZ’nin mani
nin akut tedavisindeki etkinliğini test etmek için az ya da 
çok hasta sayısı ile, açık ya da kör, kontrollü ya da kontrol
suz bir çok araştırma gerçekleştirilmiştir.

(*) Psikiyatri Doçenti, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi
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1989 yılına kadar 26 araştırma yapıldığı görülmektedir. 
Bu araştırmalarda ortalama akut tedavi etkinliği % 60-69 
olarak hesaplanmaktadır (10-11).

1989 yılında, sonuçlan VIII. Dünya Psikiyatri Kongre
sinde sunulan bir araştırma gerçekleştirdik (12) Bu çalışma
da DSM-III-R ölçütlerine göre manik tanısı alan 62 hasta
da çift kör, karşılıklı çaprazlama yöntemi ile CBZ ve CPZ 
arasında klinik etkinlik farkı arasmda araştırılmıştır. CBZ 
600-2000 mg/gün, CPZ 525-1750 mg/gün sınırında verilmiş
tir. Her hastada her hafta manik skorlar ve yan etkiler iz
lenmiştir. Sonuçta, ilk üç haftada CPZ, CBZ’ye göre daha 
etkili görülmüş, altı haftanın sonunda klinik etki birbirine 
eşdeğer bulunmuştur. Bu bir anlamda CBZ’nin CPZ’ye gö
re kısmen daha yavaş bir etki profiline sahip olduğunu an
cak 6 hafta sonunda aynı etkiyi gösterdiklerini ifade etmek
tedir. CBZ kan düzeyleri ile klinik etkinlik arasmda bir pa
ralelizm görülmemiştir. CBZ tedavisi sırasında tedavi kes
meyi gerektirmeyen yan etkiler görülmüş, bunlar CPZ’ne 
göre farklı gurupları oluşturmuştur. Post CBZ’nin yan etki
lerinin azlığı nedeni ile seçilebilir olmasını önemsemektedir 
(10).

1973’lerden bu yana CBZ’nin manik heçmede akut te
davi edici ajan olarak gündeme gelmesi, gerek tüm dünya
da yapılan çalışmalar, gerekse bizim çalışmamızda ciddi bi
çimde ortaya çıkmaktadır. CBZ, bu gün bazı psikiyatrik bo
zuklukların tedavisinde artık ilk sırada ele alınması gereken 
bir ilaç olarak düşünülmelidir.

DEPRESYONUN TEDAVİSİNDE KARBAMAZEPİN
CBZ depresyonun akut tedavisinde görece olarak az ça

lışılmıştır. Post ve ark 1986’da depresyonlu olgularda % 57 
oranında orta ve belirgin derecede düzelme elde ettiklerini 
belirtmişlerdir (13). 35 hastalık serilerinde Post ve ark 
CBZ’ne iyi cevap verenlerin vermeyenlere göre daha şiddet
li depresyona sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bipolar dep
resyon hecmesi unipolar depresyona göre daha iyi yamt ver
mektedirler. Uyku deprivasyonuna hızlı yamt verenlerin sı
nırlan belirli bir hecme içinde olanların daha iyi yamt ver
dikleri düşünülmektedir (14). Kramlinger ve Post 1989’da 
dirençli depresyon grubunda lityumla birlikte CBZ kullanıl
dığında 15 hastanın 8’inde daha önce elde edilmeyen bir iyi
lik elde edildiğini belirtmişlerdir (15). CBZ’nin tek başına 
antidepressif özelliği daha değişik yöntemlerle, daha çok sa
yıda araştırma yapılmasına gerek duyulan bir konu olarak 
görülmektedir (11).

MİZAÇ BOZUKLUKLARININ PROFİLAKSİSİNDE 
KARBAMAZEPİN.

Mizaç bozukluklanmn profilaksisinde en çok bilinen ve 
en yaygın kullanılan ilaç bilindiği gibi lityum tuzlandır. Lit
yum profilaktik tedavisine karşın önlenemeyenlerin olduğu 
da bilinmektedir. Lityuma dirençli sayılan bu gurup hasta 
için yeni seçenekler aranması çok uğraşılan konulardan biri
sidir. CBZ dirençli, iki uçlu (bipolar) mizaç bozuklukların
da ikinci ve önemli seçenek olarak görülmektedir (11). 
CBZ tek başına manik hecme-depressif hecme sıklığım, şid
detini ve hecmelerin süresini azaltma bakımından lityuma 
benzer bir klinik etki göstermektedir (1,11).

Amerikan Ruh Sağlığı Enstitüsüne ait serilerde CBZ

tek başına ya da lityum ve daha önce kullanıldığı halde etki
siz olan ilaçlara ek olarak kullanılmıştır. 4 yıllık bir izleme
de, hastalığın patemleri bakımından bir düzelme elde edil
diği ve uzun vadeli kullanımından yarar görüldüğü belirtil
mektedir (11). 1988 yılına kadar yapılmış 7 araştırmada 
kontrol grubu kullanılan serilerde % 72, kontrol grubu ol
mayan serilerde % 46 oranında profilaktik etki görülmekte
dir. Ortalama olarak bu etki % 65’dir (11). Sık döngülü 
olarak tanımlanan gurup genellikle lityum profilaksisine az 
yamt veren guruptur. Bu sık döngülü bipolar mizaç bozuk
luklarında lityum yerine CBZ seçilmesi önerilmektedir, bu 
grupta gerek tek başına gerekse lityuma ek ilaç olarak seçi
lebilir (1,14). Biz ailesinde bipolar hastalığın bulunduğu 50 
yaşındaki, yılda 5 kez bipolar seyirli, hızlı döngülü kabul 
edilen bir kadm hastada tek başma lityum ve tek başına 
CBZ’nin etkisizliğini saptadıktan sonra, her iki ilacı kombi
ne ederek 2 yıl süre ile izledik. Epizodlann sıklığı, şiddeti 
bakımından günlük işlevine geri döndüğünü tespit ettik.

DİĞER PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA KARBA
MAZEPİN

Şizofreni ve şizoaffektif durumlarda CBZ ile yeterli sis
tematik çalışma olmamakla birlikte değişik araştırmalar ya
pılmıştır. Wunderlich ve Neuman (16), 7 hebefrenik, 7 pa
ranoid, 7 katatonik olgunun 8 tanesinde yararlı klinik so
nuçlarda elde ettiklerini belirtmişlerdir. Placidi ve ark 
1984’de şizoaffektif 8 olgunun 7’sinde ilk aylarda bir miktar 
bir düzelme bildirmişlerdir (17). Diğer çalışmalarda EEG 
patolojisi bulunan hastalarda alınan sonuçlar’da bildirilmek
tedir. Hakola ve Laulumla, Heppe ve ark, önde gelen prob
lemi agresyon olan şizofrenik olgularda olumlu etkiden söz 
etmektedirler (18,19). Bu bulgular. Luchins’in değişik tam 
gruplarında almış olduğu anti agressif sonuç tarafmdan des
teklemiştir. Luchins EEG abnormalitesinin bir prediktör ol
madığını vurgulamaktadır (20). Cowdry ve ark. kontrol güç
lüğü taşıyan borderline olgularda, kontrol güçlüğünün dü
zeldiğine ilişkin veriler sunmuştur (21). Mattes ve ark. da 
aynı belirtiyi taşıyan olgularda etkili bir ilaç olduğunu ifade 
etmektedirler (22). Uhde ve ark. antipanik ajanların pek ço
ğunun antikonvülsan almasından hareketle bazı hastaların 
CBZ ile tedavi edilebileceğini bildirmektedirler. (23). Bu 
sözünü ettiğimiz konularda yeterli sayıda, sistematik araştır
malardan kaynağım alan belirgin bir bilgi birikimi oluşma
mıştır.

SONUÇ
CBZ’nin psikiyatrik durumlarda tedavi edici ajan ola

rak kullanılmasına ilişkin bazı araştırma ve düşünceleri göz
den geçirdikten sonra aşağıda sözünü edeceğimiz yargılara 
varmak mümkündür.

1 - CBZ lityum ve diğer nöroleptikler kadar etkili bir 
antimanik ajandır.

2 - Ailesinde mizaç bozukluğu olmayan, mizaç bozuklu
ğu sık döngülü olan ve lityum dirençli olduğu kabul edilen 
olgularda tek başına ya da lityuma ek olarak etkili bir pofi- 
laktik özelliğe sahiptir.

3 - Tek başına ya da diğer antidepressanlarla birlikte 
bir kısım direneli, kronik depresyonlarda etkili olabileceği 
düşünülmelidir. Antidepressif etki daha çok iki uçlu depres- 
sif hecmede daha belirgindir.
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4 - Agresyonu ön planda bulunan E E G  patolojisi taşı
sın ya da taşımasın çeşitli hasta gruplarında denenebilir.

5 - Kontrol bozukluğu gösteren olgularda, panik hecme 
tedavisinde yeterli bilgi yoktur.

6 - Şizofrenik populasyonda pek etkili değildir.
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