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ABSTRACT
Objective: Long-term treatment with carbamazepine (CBZ) and valproic acid
(VPA) is associated with many metabolic changes that influence the serum levels
of cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL) and
triglycerides and the body mass index (BMI). The aim is to evaluate the serum
lipids and BMI in adult epileptic patients on long-term CBZ or VPA monotherapy.
Methods: To evaluate the serum lipids and BMI in adult epileptic patients on
long-term CBZ or VPA monotherapy.
Results: Total cholesterol and LDL levels were significantly higher in patients
receiving CBZ, while HDL values were found to be significantly lower in
patients receiving VPA. Statistically significant differences were not found
between the patient and control groups in terms of BMI.
Conclusion: These data suggest that long-term VPA treatment significantly 
correlated with decreased HDL levels, while CBZ treatment significantly 
correlated with elevation in the values of total cholesterol and LDL. Long-term CBZ
or VPA treatment do not seem to affect the BMI. (Archives of Neuropsychiatry
2011; 48: 103-6)
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ÖZET 
Amaç: Uzun süreli karbamazepin (KBZ) ve valproik asit (VPA) tedavisi total
kolesterol, düflük-yüksek dansiteli lipoprotein, trigliserit ve vücut kitle indeksini
etkileyen birçok metabolik de¤iflikli¤e yol açabilir. Uzun süreli VPA ve KBZ
monoterapisi alm›fl olan yetiflkin hastalarda serum lipidleri ve vücut kitle
indeksini de¤erlendirmek, amaçlanm›flt›r.
Yöntemler: Karbamazepin (n=36) ve valproik asit (n=53) kullanan 89 epileptik
hastada total kolesterol, düflük-yüksek dansiteli lipoprotein, trigliserit ve vücut
kitle indeksleri ölçüldü. De¤erler kontrol (22) grubu ile karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: KBZ alan grupta total kolesterol ve düflük dansiteli lipoprotein anlaml›
düzeyde kontrol grubundan yüksek bulundu. VPA alan grupta yüksek dansiteli
lipoprotein anlaml› düzeyde kontrol grubundan düflük bulundu. Hasta gruplar›
ve kontrol grubu aras›nda vücut kitle indeksi aç›s›ndan istatistiksel olarak
anlaml› bir sonuç saptanmad›.
Sonuç: Bu sonuçlar uzun süreli VPA tedavisinin serum yüksek dansiteli lipopro-
tein düzeyinde anlaml› bir düflüklük ile, KBZ tedavisinin ise düflük dansiteli
lipoprotein ve total kolesterol yüksekli¤i ile beraber oldu¤unu göstermektedir.
Uzun süreli VPA ve KBZ tedavisi vücut kitle indeksini etkilemiyor gibi görün-
mektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 103-6)
Anahtar kelimeler: Epilepsi, antiepileptik tedavi, vücut kitle indeksi, lipid profili
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Girifl

Valproik asit (VPA) ve karbamazepin (KBZ) epilepsi tedavi-
sinde etkili olan ve oldukça yayg›n kullan›lan ilaçlard›r. Epilepsi
tedavisi uzun süren bir tedavi oldu¤u için muhtemel yan etkile-
rin de¤erlendirilmesi ve takibi önemlidir (1). VPA ve KBZ’nin yan
etkilerini tart›flan yazarlar genellikle her iki ilac›n da kilo art›fl›
yapt›¤› görüflünü savunmakta ve bu ilaçlar kilo art›fl› yapan ilaç-

lar olarak kabul edilmektedir (2). Daha önceki çal›flmalarda VPA
alan hastalar›n %57 ile %70’inde 4 kg’dan fazla kilo art›fl› oldu¤u
rapor edilmekte ve bunun VPA’n›n klinik kullan›m›n› en çok s›n›r-
layan yan etki oldu¤u ileri sürülmektedir (3-6). Benzer flekilde
KBZ ile yap›lan çal›flmalarda da %15 ile %25 oran›nda kilo art›fl›-
na neden oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r (7-9). VPA ve KBZ’nin kilo
art›r›c› etkileriyle ilgili bir çok teori ileri sürülmüfl olmakla bera-
ber kilo art›r›c› etki mekanizmalar› tam olarak aç›kl›¤a kavufltu-



rulamam›flt›r (1,3,10-13). Son y›llarda bu konuda yap›lm›fl olan
baz› çal›flmalarda KBZ ve VPA tedavisi sonucunda hastalarda
kilo art›fl› izlenmedi¤i belirtilmekte ve bu konuda daha ileri çal›fl-
malar›n gerekti¤ine dikkat çekilmektedir (14,15). VPA ve KBZ’nin
obezite ve serum lipid düzeylerine etkisini araflt›ran çal›flmalar›n
ço¤unlu¤u yeni tedavi bafllanm›fl hastalar›n vücut kitle indeksle-
ri (VK‹) ve lipid düzeylerinin 6 ay ya da 1 y›l sonraki de¤erlerle
karfl›laflt›r›lmas› fleklinde olan çal›flmalard›r (1,16). Bu çal›flma-
daki amac›m›z uzun süre KBZ ve VPA kullanan hastalar›n VK‹ ve
serum lipid düzeylerini tedavi almayan kontrol grubu ile karfl›lafl-
t›rarak uzun süreli VPA ve KBZ tedavisinin VK‹ ve serum lipidle-
ri üzerine etkisini araflt›rmakt›r.

Yöntemler

Çal›flmaya al›nan hastalar; antiepileptik kullanma süresi 1
y›ldan uzun olan, valproik asit (VPA) veya karbamazepin (KBZ)
monoterapisi almakta olan ard›fl›k poliklinik hastalar›d›r. Hasta-
lara çal›flma hakk›nda bilgi verilmifl ve onaylar› al›narak çal›fl-
maya dahil edilmifllerdir. Epilepsi d›fl›nda kronik hastal›¤› olan-
lar, düzenli ilaç kullananlar, afl›r› alkol kullan›m›, gebelik ya da
laktasyon döneminde olan hastalar çal›flma d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. 

Tüm hastalar›n ayr›nt›l› anamnezleri al›nm›fl, fizik ve nörolo-
jik muayeneleri yap›lm›fl, boy ve kilolar› ölçülerek vücut kitle in-
deksleri (VK‹) hesaplanm›flt›r. VK‹ hesaplan›rken gram birimin-
den vücut a¤›rl›¤›n›n, santimetre birimi ile ölçülen boy uzunlu¤u-
nun karesine bölünmesi yöntemi kullan›lm›flt›r. VK‹ 20’nin alt›nda
olanlar zay›f, 20-24 olanlar normal, 25-29 olanlar kilolu, 30-40
olanlar afl›r› kilolu (obez), 40’›n üstünde olanlar morbid obez ka-
bul edilmifltir.

Total kolesterol (TK), trigliserit (TG), yüksek dansiteli lipopro-
tein (HDL) kolesterol Roche P-1600 marka ticari otoanalizörle,
Biosystem marka ticari kitler kullan›larak spektrofotometrik me-
todla ölçülmüfl ve mg/dl olarak ifade edilmifltir. Düflük dansiteli
lipoprotein (LDL) kolesterol düzeyleri TK = LDL + HDL Kolesterol
+ TG/5 formülü kullan›larak hesaplanm›flt›r.

Yafl ve cinsiyet da¤›l›m› hasta gruplar›na benzer olan ve 22
kifliden oluflan kontrol grubu seçilmifltir.  Kontrol grubu ile hasta
gruplar›n›n VK‹, TK, TG, HDL ve LDL de¤erleri karfl›laflt›r›lm›flt›r.

‹statistiksel de¤erlendirmede SPSS 16.0 program› kullan›l-
m›flt›r. VPA, KBZ ve kontrol grubunun demografik, hastal›k ve
ilaç ile ilgili özelliklerin s›kl›k ve ortalamalar› deskriptif istatistik-
sel yöntemlerle belirlenmifltir. Gruplar aras›ndaki karfl›laflt›rma-

larda Independent samples t test, varyans analizi ve Kruskal
Wallis testi kullan›lm›flt›r. p de¤eri 0.05’ten küçük olan de¤erler
istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmifltir. Sonuçlar ± standart
sapma olarak verilmifltir.

Sonuçlar

K›rk biri erkek, 48’i kad›n olmak üzere çal›flmaya toplam 89
hasta kat›lm›flt›r. Kad›n hastalar›n yafl ortalamas› 30.32±11.80,
erkek hastalar›n yafl ortalamas› 36.78±15. 19’dur. Hastalardan
53’ü VPA, 36’s› KBZ kullanan hastalard›r. VPA grubunun yafl or-
talamas› 30.87±12.37 ve KBZ grubunun yafl ortalamas›
37.53±14.23 bulunmufltur. VPA ve KBZ kullan›m›na göre hastala-
r›n ve kontrol grubunun yafl ve cinsiyet da¤›l›mlar› Tablo 1’de su-
nulmufltur. 

Çal›flmaya al›nan hastalar›n epilepsi süreleri minimum 1 y›l
maksimum 45 y›l’d›r. ‹ncelenen antiepileptik ilac› kullanma süre-
leri minimum 1 y›l maksimum 24 y›l ortalama 7.11±5.95 y›l bulun-
mufltur. VPA minimum ilaç dozu 250 mg/gün, maksimum dozu
2500 mg/gün’dür. KBZ kullanan hastalar›n epilepsi süreleri 2 ile
45 y›l aras›nda de¤iflmektedir, KBZ kullanma süreleri minimum 2
maksimum 30 y›l bulunmufltur. KBZ dozlar› minimum 300 mg/gün,
maksimum 1200 mg/gün’dür ve ilaç kan düzeylerinin 1.49 ile 16.4
μg/ml aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür. VPA ve KBZ gruplar›na ait
epilepsi süresi, antiepileptik kullanma süresi, ilaç dozlar› ve ilaç
kan düzeyleri Tablo 2’de sunulmufltur.

VPA, KBZ ve kontrol grubuna ait boy, kilo, VK‹, TK, HDL, LDL
ve TG minimum, maksimum ve ortalama de¤erleri Tablo 3’te su-
nulmufltur. 

VPA ve KBZ gruplar›na ait kilo ve boy ortalamalar›n›n kontrol
grup ile karfl›laflt›r›lmas›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark
saptanmam›flt›r. VPA ile kontrol grubu aras›ndaki VK‹ ve lipid de-
¤erlerindeki farka bak›ld›¤›nda VPA grubunda HDL düzeyinin dü-
flük oldu¤u görülmüfltür (p=0.03). VPA ile kontrol grubu VK‹’leri-
ne bak›ld›¤›nda ise istatistiksel olarak anlaml› bir fark saptanma-
m›flt›r. KBZ grubu ile kontrol grubu aras›ndaki karfl›laflt›rmalarda
VK‹’nde ve HDL ortalamalar›nda fark saptanmazken TK ve LDL
ortalamalar›n›n KBZ grubunda istatistiksel olarak anlaml› flekil-
de yüksek oldu¤u görülmüfltür (p=0.04 ve p=0.03).

Hastalar VK‹’lerine göre zay›f, normal, kilolu, afl›r› kilolu ve
obez olarak s›n›fland›¤›nda KBZ ve kontrol grubunda oranlar bir-
birine yak›n iken VPA grubunda zay›f hastalar›n KBZ ve kontrol
grubuna göre daha yüksek bir oran oluflturdu¤u görülmüfltür.
Antiepileptik tedavi alan her iki ilaç grubunda da normal VK‹’ne
sahip hastalar›n oran› kontrol grubunun yaklafl›k 2 kat› bulun-
mufltur. Antiepileptik gruplar›na ait olan kilolu ve afl›r› kilolu
gruplar›n toplam say›lar›na oranlar› da kontrol grubundan düflük
bulunmufltur. VK‹’ne göre kategorize edilmifl hastalar›n ve kon-
trol grubunun da¤›l›m› Tablo 4’te özetlenmifltir.
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Tablo 1. Valproik asit, karbamazepin ve kontrol grubunun yafl ve cinsiyet
da¤›l›mlar›

Yafl (Y›l)
Grup Cinsiyet Minimum Ortalama±SS Maksimum
VPA E 30 18 30.93±12.30 64

K 23
KBZ E 18 18

37.53±14.23 75
K 18

Kontrol E 8 18
34.36±11.05 58

K 14
VPA: Valproik asit, KBZ: Karbamazepin, E: Erkek, K: Kad›n, SS: Standart sapma

Tablo 2. Ortalama epilepsi süreleri ve antiepileptik ilaçlara ait ortalama de¤erler

Hasta Epilepsi AE‹ kullanma AE‹ dozu AE‹ kan düzeyi
grubu süresi (y›l) süresi (y›l) (mg/gün) (μg/ml)
VPA 10.72±9.98 7.11±5.95 1000±500 68.58±27.14
KBZ 15.28±10.16 10.86±7.92 800±250 7.99±3.06
VPA: Valproik asit, KBZ: Karbamazepin, AE‹: Antiepileptik ilaç, mg: miligram, μg: mikrogram)



Tart›flma

Uzun süreli antiepileptik tedavinin serum lipidleri üzerine an-
laml› etkisini gösteren birçok çal›flma yap›lm›fl olmas›na ra¤men
antiepileptik ilaçlar›n serum lipid düzeyi ve ateroskleroz üzerine
etkileri halen tart›flmal› bir konudur (17). Çal›flmam›zda VPA gru-
bunda TK ve LDL düzeylerinde anlaml› bir fark saptanmazken
HDL düzeyinin kontrol grubuna göre anlaml› düzeyde düflük ol-
du¤u görülmüfltür. KBZ grubunda ise HDL düzeyi kontrol grubu
ile anlaml› bir fark oluflturmazken TK ve LDL düzeyinin anlaml›
düzeyde yüksek oldu¤u saptanm›flt›r. Bu çal›flman›n sonuçlar›na
göre VPA ve KBZ’nin uzun süreli tedavisinde kan lipidleri farkl›
mekanizmalarla farkl› flekillerde etkileniyor görünmektedir. VPA
ve KBZ’nin her ikisi de aterosklerotik süreci farkl› mekanizmalar-
la etkileyerek katk›da bulunuyor olabilir.

VK‹; aralar›nda psikolojik durum, diyet, düzenli egzersiz ve
ilaç kullan›m›n da bulundu¤u pek çok durumdan etkilenmektedir.
Bu çal›flmada psikolojik durum, diyet ve egzAersiz gibi faktörlere
bak›lmaks›z›n VPA, KBZ ve kontrol grubuna ait de¤erler karfl›lafl-
t›r›lm›flt›r. Bizim sonuçlar›m›za göre istatistiksel olarak anlaml› ol-
masa da VPA ve KBZ alan gruplarda VK‹ kontrol grubuna göre
düflük bulunmufltur. Daha önce yap›lm›fl çal›flmalara bak›ld›¤›nda
VPA’n›n ve KBZ’nin kilo art›fl› yapt›¤› sonucu a¤›r basmakta, son
y›llarda yap›lan birçok çal›flmada ise bunun tersi bir sonucun or-
taya ç›kt›¤› görülmektedir. De Gaspari ve arkadafllar› taraf›ndan
yay›mlanm›fl yeni bir çal›flmada KBZ, VPA mono ve politerapisi
almakta olan 66 hasta incelenmifl, 6-8 ay aral›kl› olarak yap›lan

VK‹ ölçümlerine göre hastalar›n %59,1’inde kilo art›fl› izlenmifltir.
Daha önce de¤iflik merkezlerde yap›lm›fl olan farkl› hasta grupla-
r›n› içeren araflt›rmalar da KBZ ve VPA’n›n kilo art›fl› yapt›¤›n›
göstermektedir (11,12,18). Lamotrijin ve VPA’n›n karfl›laflt›r›ld›¤›
çift kör bir çal›flmada tedaviye bafllanmas›ndan 32 hafta sonra
VPA alan hastalar›n ortalama 12.8±9.3 Ib ald›klar› sonucuna ula-
fl›lm›flt›r (19). Migren tedavisi hastalar›nda VPA’n›n etkisini arafl-
t›ran bir baflka çal›flmada ise plasebo grubu ve VPA grubu ara-
s›nda kilo art›fl› aç›s›ndan bir fark saptanmam›flt›r(15). Güven ve
arkadafllar›n›n VPA ve KBZ kullanan kad›n hastalarda polikistik
over sendromu, insülin düzeyi ve obeziteyi araflt›rd›klar› çal›flma-
lar›nda obezite ve polikistik over daha yüksek bulunurken, Güzel
ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda VPA ve KBZ gruplar›n›n VK‹’lerin-
deki art›fl›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› sonucuna ulafl›l-
m›flt›r (13,20). Bizim çal›flmam›zda polikistik over sendromu varl›-
¤› ve VK‹ ile olan iliflkisi araflt›r›lmam›flt›r. Abaci ve arkadafllar›n›n
2009 y›l›nda yay›nlad›klar› çal›flmada toplam 30 hastada VPA’n›n
etkisi araflt›r›lm›fl, bafllang›çta, 6 ve 12 ay sonra VK‹ ölçülmüfltür.
Abaci ve ark. bu çal›flman›n sonucunda VK‹’nin istatistiksel ola-
rak artt›¤›n› bulmufllar ve VK‹’nin VPA tedavisinin ilk 6 ay›nda art-
t›¤›na dikkat çekmifllerdir (21). Uludag ve arkadafllar›n›n çal›flma-
s›nda uzun süreli KBZ tedavisi alan 56 epilepsili hasta ve kontrol
grubu karfl›laflt›r›lm›fl ve VK‹’nde istatistiksel olarak anlaml› bir
art›fl saptanmam›flt›r. Bütün bu çal›flmalara genel olarak bak›ld›-
¤›nda VPA ve KBZ tedavisinin erken döneminde VK‹’nde art›fl iz-
lenirken ileri dönemlerinde kontrol grubu ile eflitlendi¤i gibi bir
sonuç ç›kmaktad›r.
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Tablo 3. Antiepileptik ve kontrol gruplar›na ait VK‹ ve lipidlere ait minimum, maksimum ve ortalama de¤erler

VPA grubu KBZ grubu Kontrol  grubu

min-maks Ort±SS min-maks Ort±SS min-maks Ort±SS

Boy (cm) 150-190 168.18±9.07 145-183 166.78±8.55 153-176 164±5.7

Kilo (kg) 45-10 69.78±15.55 49-89 69.49±11.79 50-89 69.95±10.45

VK‹ 15-35 24.47±4.36 18-34 24.99±4.08 18-33 25.96±3.75

TK (mg/dl) 58-246 167.67±38.62 115-268 191.77±35.74 103-246 170.68±37.93

HDL (mg/dl) 22-90 47.52±13.37 31-92 57.57±16.15 36-78 54.59±11.91

LDL (mg/dl) 18-175 93.71±31.97 60.2-181 108±32.44 25.2-134.8 89.73±30.18

TG (mg/dl) 28-603 134.82±94.25 47-396 128 .89±69.19 29-454 145.14±95.11

min: minimum, maks: maksimum, ort: ortalama, ss: standart sapma

Tablo 4. Antiepileptik ve kontrol gruplar›n›n vücut kitle indeksine göre zay›f, normal, kilolu, afl›r› kilolu ve obez olarak da¤›l›mlar›

Gruplar VPA grubu KBZ grubu Kontrol grubu

Say› % oran› say› % oran› say› % oran›

Zay›f 9 17 2 5.6 1 4.5

Normal 23 43.4 20 55.6 6 27.3

Kilolu 14 26.4 8 22.2 10 45.5

Afl›r› kilolu 7 13.2 6 16.7 5 22.7

Obez 0 0 0 0 0 0

Toplam 53 100 36 100 22 100

Zay›f: VK‹<20, Normal: 20≤VK‹≤24, Kilolu: 25≤VK‹≤29, Afl›r› kilolu: 30≤VK‹≤40, Obez: 40>VK‹



VPA ve KBZ alan hastalarda VK‹ art›fl› saptayan araflt›rma-
c›lar bu kilo art›fl›n› aç›klayan birçok teori ileri sürmektedir. VPA
hastalar›nda hiperinsülinemi ve insülin direnci, KBZ hastalar›n-
da ise ifltah art›fl› ve ya¤ depolanmas›nda art›fl bu teorilerin
bafll›calar›n› oluflturmaktad›r (1,13). Baz› yazarlar epilepsi tan›s›
alan hastalarda nöbet geçirme korkusu nedeniyle fiziksel akti-
vitenin azald›¤›n› ve bu durumun kilo art›fl›na neden olabilece-
¤ini ileri sürmektedir (16). Almanya’da yap›lan bir çal›flmada 136
epilepsi hastas› ve 145 kontrol grubu incelenmifl, epilepsi has-
talar›nda daha az fiziksel aktivite ve daha yüksek VK‹ oldu¤u so-
nucuna ulafl›lm›flt›r (22). Fakat Norveç çal›flmas›nda bunun ak-
sine fiziksel olarak epilepsi hastalar›n›n beklenenden çok daha
aktif olduklar› bulunmufltur (23). Bizim çal›flmam›zda hastalar›n
fiziksel aktivitesi de¤erlendirilmedi¤inden bu durumun VK‹ olan
etkisi konusunda yorumlar›m›z s›n›rl› kalmaktad›r. VPA ve KBZ
kullanan hastalar›n kilo art›fl› ve etyolojisine yönelik daha kap-
saml› çal›flmalara ihtiyaç duyulmaktad›r. Yeni çal›flmalar 
daha uzun süreli olmal›, obezite etyolojisine yönelik kan tetkik-
leri ile beraber yaflam tarz› ve hastal›¤a yaklafl›m anketlerini de
içermelidir. 
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