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ADJUNCTIVE USE OF
ANTICONVULSANTS IN
SCHIZOPHRENIA

The purpose of the study is to give a review of the
literature of the application of anticonvulsants as
adjuvant in schizophrenia and related disorders.
As symptoms in schizophrenia occur in more dimensions and there is a demand to influence affective and behavioural symptoms in psychosis,
combined pharmacotherapy is justified, although present therapeutic guidelines give preference to antipsychotic monotherapy. Antipsychotics and anticonvulsants use complementer
mechanisms to decrease the overstimulation that
has a role in the development of psychoses. Anticonvulsants have mostly been studied in bipolar
diseases, and, as a consequence, besides those,
they are widely used in schizoaffective disorders
only. Adjuvant carbamazepine therapy is only
recommended for a small group of schizophrenic
patients, in case there are violent episodes in the
disease-process and an EEG abnormality. The
combination of new atypical antipsychotics (risperidone, olanzapine) and valproat seems promising, as it has faster and more favourable therapeutic effect than antipsychotic monotherapy.
The recommended place and role of the combination of atypical antipsychotics and valproat is
discussed in detail in the study.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány célja, hogy irodalmi áttekintést
nyújtson az antikonvulzívumok alkalmazásáról
adjuvánsként szkizofréniában és rokon zavarokban. A szkizofrén kórképek több tüneti dimenzióban jelentkezõ kibomlása és a pszichózissal
kapcsolatos hangulat- és magatartászavarok hatékony befolyásolásának igénye alátámasztja a
kombinált farmakoterápia létjogosultságát, bár a
jelenlegi kezelési irányelvek az antipszichotikus
monoterápiára való törekvést részesítik elõnyben. Az antipszichotikumok és az antikonvulzívumok komplementer mechanizmusokkal
csökkentik a pszichózisok kialakulásában szerepet játszó túlstimuláltságot. Az antikonvulzív
szereket leginkább a bipoláris kórképekben vizsgálták és ennek megfelelõen széleskörû alkalmazásuk a fentieken kívül a szkizoaffektív zavarokra terjed ki. Az adjuváns karbamezapin kezelés
csak a szkizofrén betegek szûk körében javasolt,
ha a kórlefolyásban violens epizódok szerepelnek és EEG abnormalitás is kimutatható. Az új
atípusos antipszichotikumok (risperidon, olanzapin) és a valproat kombinációja ígéretesnek
tûnik, mivel gyorsabb és kedvezõbb terápiás hatással jár, mint az antipszichotikus monoterápia.
Az atípusos antipszichotikumok és a valproat
kombinációjának javasolt helye és szerepe a parciális és non-reszponder betegek kezelésében a
tanulmányban részletes ismertetésre kerül.
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