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Sayın Yayın Yönetmeni;

Barbeksaklon (Maliasin®), fenobarbital ve merkezi sinir
sistem uyarıcısı olarak bilinen propilheksedrinin tuz
birleşiminden oluşan antiepileptik bir ilaçtır. Fenobarbital ve diğer
antiepileptik ilaçlarla tedavi esnasında nadir de olsa psikotik
semptomların gelişebileceği belirtilmektedir (1). Barbeksaklonun
ise bağımlılık oluşturduğuna dair literatürde bildirilmiş olgu
sunumları (2) olmasına rağmen, uzun süre kullanımı ve kesilmesi
sonrasında psikotik bozukluk gelişebileceği ile ilgili bir bilgiye
rastlanılmamıştır. Yazımızda, barbeksaklon kulanımının ani
kesilmesi sonrasında psikotik semptomların ve bazı davranış
değişikliklerinin gözlendiği bir olguyu sizlerle paylaşmayı
amaçladık.   

M.K 38 yaşında, evli, üç çocuklu, ilkokul mezunu erkek hasta.
Acil polikliniğimize sinirlilik, garip konuşma ve davranış, kendisine
ve çevresindekilere zarar verme, alınganlık ve şüphecilik
şikayetleri ile getirildi. Ailesinden alınan bilgiye göre son üç
gündür bu şikayetleri olan hasta, birkaç saat önce evini yakmaya
çalışmış, mahalledeki arabaların camlarını kırmış ve tedaviyi
kabul etmediği için, ancak polis eşliğinde kliniğimize
getirilebilmişti. Yaklaşık yirmi yıldır çevre ile iletişiminin kesildiği,
anlamsız yürüme ve ağız-dil otomatizmalarının eşlik ettiği,
bazılarının jeneralize olduğu kompleks parsiyel özellikte nöbetler
için 100 mg/gün barbeksaklon ve 800 mg/gün karbamazepin
kullanan hastanın yılda ortalama 3-4 nöbet öyküsü mevcuttu. Son
üç gündür bu şikayetleri olan hastanın, şikayetlerinin

başlamasından iki gün önce barbeksaklon ilacını bıraktığı
öğrenildi. Şikayetlerinin başlangıç döneminde epileptik nöbet
tarif edilmedi. Daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan
hastanın epilepsi dışında fiziksel hastalığı bulunmuyordu. Tam
kan sayımı, biyokimya tetkikleri ve tiroid fonksiyon testleri normal
sınırlar içindeydi. Nörolojik muayenesinde, bilinci açık, yer,
zaman ve kişi oryantasyonu tam bulundu. Ancak aktif psikotik
belirtileri nedeniyle, hasta ile tam olarak kooperasyon
kurulamadı. Hastada dizartrik konuşma mevcuttu. Ruhsal durum
muayenesinde aralıklı ajitasyonlarının, paranoid düşünce ve
perseküsyon hezeyanlarının olduğu gözlendi. Hezeyan ve
varsanılarının olduğu dönemlerde, gündüz ve gece yapılan
yönelim muayenesinde hastanın yer, zaman ve kişi
oryantasyonunun tam olması nedeniyle deliryum tanısı da
dışlandı. Beyin manyetik rezonans görüntüleme ve
elektroensefalografi (EEG) tetkiklerinde patolojik bir bulguya
rastlanılmadı. Kişilik testi hasta uyumsuz olduğundan
uygulanamadı. Kullandığı ilaç dışında durumunu açıklayacak
herhangi bir ikincil etken bulunamaması ve öyküsünden alınan
bilgiler nedeniyle de, Amerikan Psikiyatri Birliği, Mental
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı IV-TR tanı ölçütlerine
göre (3) “Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk
(sanrılarla giden-kesilme esnasında başlayan)” olduğu
düşünülerek, hastaya amisülpirid 200 mg/gün tedavisi
düzenlendi. Antiepileptik olarak kullanmış olduğu karbamazepin
800mg/gün tedavisine devam edildi. Epileptik nöbet riski ve
fenobarbital yoksunluk belirtileri göz önünde bulundurularak
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diazepam 15 mg/gün tedavisi eklendi. Yaklaşık 1 aylık takip
sırasında yoksunluk bulguları gözlenmedi. Laboratuar tetkikleri
normal sınırlarda seyretti. Daha sonraki 6 aylık takiplerde de
herhangi bir öncü, tortu veya psikotik belirti veya bulguya
rastlanmadı. 

Epilepsi hastalığının seyrinde psikoz tablosunun sıklıkla
görülmesine rağmen, olgumuzda psikotik atak öncesinde
epileptik nöbet tariflenmemesi, EEG kayıtlarında epileptiform
aktivitenin gözlenmemesi, öyküde şu ana kadar geçirdiği hiç
psikotik atak bulunmaması, antipsikotik tedaviye daha iyi yanıt
vermesi ve atağın kullanmış olduğu barbeksaklon ilacını ani
bırakması sonrasında yaşanmış olması, psikotik tablonun epilepsi
seyrinde görülebilen psikozlardan çok, ilacın ani kesilmesine
bağlı olabileceğini düşündürmüştür. 

Antiepileptik ilaçlara bağlı nöropsikiyatrik semptomlar
görülebilmektedir. Barbeksaklon fenobarbital kadar etkili ve daha
iyi tolere edilen bir ilaç olmasıyla birlikte diğer bileşeni olan
propilheksedrin açısından bağımlılık riski taşımakta ve
amfetamin benzeri uyarıcı etkisi ve yapısal olarak benzerliği
dolayısı ile kötüye kullanımı gözlenmektedir (4). Literatürde
propilheksedrin ile ani ölüm (5), yumuşak doku hasarı (6), çift
görme ile karakterize beyin sapı tutulumu (7) vakaları bildirilmiştir.
Bununla birlikte barbeksaklon kullanımı ile gelişmiş bağımlılık
olguları da tariflenmiştir. Darçin ve ark.(4) eski kokain kullanıcısı
hastada rahatlama amacıyla barbeksaklon kullanımı, Sezgin ve
ark. (2) öfke yatıştırma ve rahatlama amacıyla barbeksaklon
kötüye kullanımı tanısı ve barbeksaklon bağımlılığı tanısı alan iki
olgu sunmuşlardır. Yaris ve ark. (8) ise bu olumsuz etkilerden farklı
olarak gebelik sırasında farkına varmadan barbeksaklon kullanan
bir hastanın bebeğinde herhangi bir teratojenik etkinin
gözlenmediğini bildirmişlerdir.

Özgeçmiş veya soygeçmişlerinde madde kötüye kullanımı
öyküsü olan bireylerin, özellikle merkezi sinir sistemi üzerine
etkili olan ilaçları kötüye kullanmaya yatkın oldukları fark
edilmiştir. Barbeksaklonun tıbbi endikasyon dışı kullanımına yol

açan özelliğinin, sedatif ya da anksiyolitik etkisinden kaynaklandığı
düşünülmektedir (2). Epileptik hastalarda antiepileptiklere
bağımlılık gelişmemesinin nedeni ise, ilaç ile ilgili beklentilerin
psikotropik etkiden ziyade antikonvülsan etkiyle ilişkili
olmasından kaynaklandığı bildirilmektedir (9).

Sonuç olarak; bağımlılık potansiyeli olduğu da bilinen
barbeksaklonun (10) ani kesilmesinin psikotik süreçle ilişkili
olabileceğinin göz önünde bulundurulması, antiepileptik ilaçları
kullanırken psikotik bozukluk ve benzeri oluşabilecek psikiyatrik
yan etkiler açısından hekimin dikkatli olması tanı ve tedavide
büyük kolaylık sağlayacaktır.

Kaynaklar

1. Lancman M. Psychosis and peri-ictal confusional states. Neurology 1999;
53:33-38.

2. Sezgin E, Evren C, Çınar ÖG, Küçükgöncü S, Kılıç Bayram M. Antiepileptik,
Barbeksaklon (Maliasin®) bağımlılığı olan iki olgu. Düşünen Adam
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23:128-132.

3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders. Fourth ed. Text revision (DSM-IV-TR). Washington: APA,
2000.

4. Darcın AE, Dilbaz N, Okay IT. Barbexaclone abuse in a cannabis ex-user.
Subst Abus 2010; 31:270-272.

5. Anderson RJ, Garza HR, Garriott JC, Dimaio V.  Intravenous
prophylhexedrine (Benzedrex) abuse and sudden death. Am J Med 1979;
67:15-20.

6. Mancusi-Ungaro HR Jr, Decker WJ, Forshan VR, Blackwell SJ, Lewis SR.
Tissue injuries associated with parenteral propylhexedrine abuse. J Toxicol
Clin Toxicol 1983-1984; 21:359-372.

7. Fornazzari L, Carlen PL, Kapur BM. Intravenous abuse of propylhexedrine
(Benzedrex) and the risk of brainstem dysfunction in young adults. Can J
Neurol Sci 1986; 13:337-339.

8. Yaris F, Kadioglu M, Kesim M, Ulku C, Yaris E, Kalyoncu NI.  Barbexaclone
use in pregnancy. Saudi Med J 2004; 25:245-246. 

9. Uhlmann C, Fröscher W. Low risk of development of substance dependence
for barbiturates and clobazam prescribed as antiepileptic drugs: results
from a questionnaire study. CNS Neurosci Ther 2009; 15:24-31.

10. Torta R, Keller R. Behavioral, psychotic, and anxiety disorders in epilepsy:
etiology, clinical features, and therapeutic implications. Epilepsia 1999; 40
(Suppl 10):2-20.

Kuloğlu ve ark.
Barbeksaklon Yoksunluğuna Bağlı Psikotik Bozukluk

88 Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 87-88
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 87-88


