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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada, lityum ve karbamazepinin kalp işlevleri üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak, 
ortaya çıkan bulguların yaygınlığını saptamak ve kardiyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları belirlemek 
amaçlanmıştır.  

Yöntem: Bu çalışmaya, en az bir yıldır lityum veya karbamazepin kullanan, bilinen kalp hastalığı olmayan, birincil 
hastalığı açısından remisyonda olan, sistemik ve nörolojik hastalığı olmayan, alkol ve madde bağımlılığı olmayan 
31’i lityum ve 17’si karbamazepin kullanan toplam 48 olgu alınmıştır. Bu sayı, psikiyatri anabilim dalına başvuran 
ve çalışmamız için gerekli koşulları sağlayan tüm olguları içermektedir. Hastaların onayları alındıktan sonra 
sosyodemografik bilgi formu doldurulmuştur. Lityum grubunda serum lityum düzeylerine bakıldıktan sonra 
sırasıyla elektrokardiyografi, efor testi, 24 saatlik Holter kaydı, karotis sinüs masajı, atropin testi ve intrinsik kalp 
hızı testi yapıldı.  

Bulgular: Lityum kullanan olguların %9.7’sinde t negatifliği saptandı. Efor testinde lityum grubunda %35.5, karba-
mazepin grubunda %17.6 oranında kronotropik yetersizlik saptandı. İki grupta da karotis sinüs masajı ile asistoli 
saptanmadı. Atropin testi lityum kullanan olguların %22.6’sında anormal olarak bulunurken, karbamazepin 
grubunda anormallik saptanmadı. İki grup arasında lityum grubunda daha kötü olmak üzere minimum ve ortalama 
kalp hızları açısından fark anlamlı bulundu. Egzersiz testinde maksimum kalp hızı ve kronotropik yetersizlik, holter 
kaydında maksimum kalp hızı, supraventriküler ektopi, ventriküler ektopi ve intrinsik kalp hızları açısından iki grup 
arasında istatistiksel olarak fark yoktu.  

Sonuç: Sonuç olarak lityumun kalp işlevleri üzerinde baskılayıcı etkisinin karbamazepinden daha fazla olduğu 
söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Lityum, karbamazepin, kalp işlevleri, bipolar bozukluk 
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THE EFFECTS OF LITHIUM AND CARBAMAZEPINE TO CARDIAC FUNCTIONS 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study that determining and comparing the effects of lithium and carbamazepine on 
cardiac functions node to find out the appearing cases widespread and determining the required conditions  
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related to cardiology.   
Methods: Forty-eight cases were taken to this study. These cases have been using lithium or carbamazepine for 
at least one year. They do not have any known heart or systematic or neurologic disorders and on remission in 
the case of primer disease. These people also do not use alcohol or any other substances. Among these 48 
cases, 31 of them have been using lithium and rest (17) of them carbamazepine. This number contains all the 
events that applied to the psychiatric department and provides the required conditions in which we work. After 
taking the cases approvals, a sociodemographic form was filled out. In the lithium group, after looking at the 
serum lithium levels, in orders of electrocardiography, exercise test a 24 hour Holter registration, carotis sinus 
massage, atropine test and intrinsic heart rate test were done.  
 
Results: In the cases that use lithium, 9.7% of t negative has been determined. In the exercise test it has been 
found out that 35.5% in the lithium group and 17.6% in the carbamazepine group have chronotropic income-
petence. Asistoly was not determined with carotis sinus massage in both of these groups. The atropine test on 
lithium users was considered abnormal with a ratio of 22.6%, and no abnormality was determined in the carba-
mazepine group. Between the two groups, especially worse in the lithium group, it has been found out that the 
difference was meaningful because of the minimum and average heart rate. In the exercise test maximum heart 
rate and chronotropic incompetence, in holter registration, maximum heart rate, supraventricular ectopy, vent-
ricular ectopy and intrinsic heart rate had been researched and it was seen that there were no statistically differ-
ences between these two groups.  
 
Conclusion: As a result, it can be said that lithium has a more evident effect on sinus node compared with 
carbamazepine.   
Key words: lithium, carbamazepine, cardiac functions, bipolar disorder 
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GİRİŞ 
 
Lityum ve karbamazepin, başta bipolar bozuk-
luk olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta 
kullanılan duygudurum düzenleyicileridir.1-11 Her 
iki ilacın sistemler üzerine olan etkileri birçok 
kez bildirilmiştir. Bu ilaçların kardiyovasküler 
sistem üzerine olan etkileri tehlikeli sonuçlar 
doğurabilmektedir.  
 
      Klinik olarak ciddi kardiyovasküler yan etki-
ler sık görülmemekle birlikte, lityumun kalple 
ilgili yan etkilerinin olduğu bildirilmektedir.12 
Lityumun kardiyak yan etkilerinin düzeneği tam 
olarak bilinmemekle birlikte, şu düzeneklerin 
önemli olduğu ileri sürülmektedir: 
  
      1. Kronik tedavi, doza bağımlı olarak ya da 

idiosenkratik etki ile sempatik ve para-
sempatik tonusu değiştirir.13-15  

      2. Sinüs düğümü üzerine artmış parasem-
patik tonusa bağlı olmayan intrinsik etkisi 
de vardır.16 

      3. Sinüs düğümünün sempatik uyarılmaya 
duyarlılığını azaltır.16 

      4. Kronik lityum tedavisi esansiyel katyon-
ların hücre içindeki konsantrasyonlarını 
değiştirir ve şu etkileri yapar.15,17,18  

       i. İntraselüler lityum konsantrasyonunu 
artırır ve buna paralel olarak potasyumun 
konsantrasyonunun düşmesine yol açar. 
Sonuç olarak istirahat membran potansi-

yelinin azaldığı, depolarizasyonun uza-
dığı ve ileti hızının yavaşladığı düşünül-
mektedir.15 Bu olayın t dalgası anormal-
liklerini17,19 ve bazı hastalarda görülen 
artmış miyokardiyal eksitabiliteyi açıkla-
yabileceği bildirilmektedir.14 

     ii. Lityum hücre içinde sodyumun, dola-
yısıyla kalsiyumun konsantrasyonunu ve 
buna bağlı olarak kontraktiliteyi artırır.  

      5. İntravenöz verilen lityum, ortalama arte-
riyal kan basıncında, kalp hızında ve kalp 
kontraktilitesinde azalmaya yol açar. Bu 
doğrudan etki, kronik yüksek doz lityumla 
kardiyotoksik etkilerin görülmesini açıkla-
yabilir.15  

      6. Lityum polipeptid hormonların (katekola-
min, glukagon) etkilerini önler.17 

      7. Miyokardial işlevlerdeki değişikler ve arit-
mi oluşumunda, lityumun tiroid işlevinde 
yaptığı değişikler de önemli olabilir.14,20 

      8. Lityum kullanan hastalarda miyokardit de 
bildirilen yan etkilerdendir.14,19,21 Bu kardi-
yotoksik potansiyel, altta yatan kalp 
hastalığı varlığında ve diğer potansiyel 
kardiyotoksik ilaçlarla birlikte lityum kulla-
nımında daha da artabilir.14 

 
      Lityum, öne sürülen bu düzeneklerle kardi-
yovasküler sistemde şu değişikliklere yol açar: 
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1. Asemptomatik elektrokardiyografik deği-
şiklikler 
      T dalgası düzleşmesi ve seyrek olarak 
negatifleşmesi lityum tedavisi sırasında en çok 
görülen elektrokardiyografik (EKG) bulgu-
dur.14,17,22 T dalgasındaki bu değişikliklerin, 
olguların %20-100’ünde görüldüğünü bildiren 
bir derleme14 olmasına karşın, genelde görülme 
oranı %20-30 arasında kabul edilmektedir.6,12 
Klinik önemi tam olarak bilinmeyen bu deği-
şiklikler genellikle geri dönüşlüdür (reversible), 
tedaviye başladıktan sonra beşinci günde 
ortaya çıkar ve tedavinin kesilmesinden 3-5 gün 
sonra düzelir. T dalgası düzleşmesi ile sonra-
dan gelişen kardiyak iletim anomalileri, aritmiler 
ve miyokardit arasında olası bir ilişkiyi inceleyen 
herhangi bir çalışma yoktur.14 Bu t dalgası 
değişiklikleri potasyum verilmesiyle düzelmez23 
ve lityum tedavisinin sürdürülmesine engel 
değildir.2,6,12-14,22

      Lityum tedavisi sırasında, QT aralığında 
uzama olmadığını bildiren çalışmalara kar-
şın,17,22 uzama görüldüğünü bildirenler de 
vardır.24-26 Bu durum genellikle serum lityum 
düzeyinin toksik sınıra çıkmasıyla görülmek-
tedir.24,25 Lityum tedavisi boyunca kalp hızında 
düşme ve PQ aralığında az miktarda uzama22 
olduğu gösterilmiştir. 

2. İletim bozuklukları ve aritmiler
a. Sinüs düğümü işlev bozukluğu: Lityum

tedavisine bağlı olarak en sık bildirilen iletim 
bozukluğu, sinüs düğümü işlev bozukluğu-
dur.14,16-21,26-29 Lityum düzeyi terapötik sınırlarda 
olan hastalar arasında lityumun neden olduğu 
sinüs düğümü işlev bozukluğu ilk kez 1975 
yılında Wellens ve arkadaşları tarafından bildi-
rilmiştir.30 Sinüs düğümü işlev bozukluğu lityum 
tedavisinin herhangi bir döneminde ortaya çıka-
bilirse de,19,29 daha çok lityum düzeyi toksik 
sınırlarda olduğunda ortaya çıkar.18,24,31,32 
Lityum terapötik dozlarda kardiyak bir hastalığı 
olan veya olmayan hastalarda semptomatik 
sinüs düğümü işlev bozukluğuna neden olabil-
diği gibi, daha sık olarak asemptomatik sinüs 
düğümü işlev bozukluğuna yol açar.19,33 Lityu-
mun neden olduğu bradikardi genellikle kardiyo-
vasküler belirtilerle bağlantılı değildir.18,31 

      1994 yılında yapılan bir derlemede, bildirilen 
tüm olgular toplanmış ve 38 olguda lityuma 
bağlı sinüs düğümü işlev bozukluğu saptan-
mıştır.31 Bu hastaların hepsinin lityum tedavisi 
kesilmiş, daha sonra 16 hastaya yeniden yalnız 
lityum başlanmış ve bunların 12’sinde (%75) 
sinüs düğümü işlev bozukluğu yeniden ortaya 
çıkmıştır. Derlemede bildirilen sinüs düğümü 

işlev bozukluğu saptanan 38 hastanın yaklaşık 
yarısında serum lityum düzeyi toksik düzeyde 
bulunmuştur. Aynı derlemede toksik serum 
lityum düzeylerinde sinüs düğümü işlev bozuk-
luğu gözlenen hastalarda, lityum serum düze-
yinin normal sınırlarda tutularak tedavinin 
sürdürülebileceği belirtilmektedir. Bu hastaların 
yaş ortalaması 57.4 yıl olarak saptanmış ve 
sadece dört (%10.5) hastanın yaşı 40’tan daha 
küçük bulunmuştur. Ayrıca bu hastaların büyük 
bir kısmında sinüs düğümü işlev bozukluğu 
yapabilecek ilaçların lityumla birlikte kullanıldığı 
vurgulanmıştır.31 

      Başka bir çalışmada lityum kullanan 51 
hastanın 16’sında (%31.4) EKG’de istirahat 
kalp hızları 60 vuru/dakikanın, üçünde (%5.9) 
50 vuru/dakikanın altında bulunmuştur. Çalış-
manın tartışma kısmında bu üç hasta ile birlikte 
literatürdeki 13 hasta da değerlendirilmiş ve 
hastaların büyük kısmının kadın ve 50 yaşından 
büyük (sadece iki-%12.5 hasta 50 yaşından 
küçük) olduğu bildirilmiştir. Bu hastaların sade-
ce ikisinde (%12.5) serum lityum düzeyi 1.5 
mEq/L düzeyinde, diğer tüm hastaların serum 
lityum düzeyi 0.65-1.30 mEq/L arasında saptan-
mıştır. Bu 16 hastanın altısında (%37.5) sinüs 
düğümü işlev bozukluğu ile uyumlu olabilecek 
kardiyak belirtiler bulunmuş ve bu hastaların 
dördüne (%25) geçici, ikisine (%12.5) kalıcı 
kalp pili takılması gerekmiştir. Bu yayında 
bildirilen 16 hastanın üçünde lityum kullanılması 
sürdürülmüş, 13’ünde lityum kesilmiştir. Lityum 
kesilen 13 hastanın ikisinde (%15.4) sinüs 
düğümü işlevleri normale dönmemiştir. Aynı 
hasta grubundan yedisine elektrofizyolojik çalış-
ma yapılmış ve hepsinde sinüs düğümü topar-
lanma zamanı uzun bulunmuştur. Ayrıca bu 
hastalardan üçüne egzersiz testi yapılmış ve 
birinde (%33.3) egzersizde kronotropik yetersiz-
lik saptanmıştır. Atropin testi yapılan dört 
hastanın birinde (%25) kalp yeterince hızlan-
mamış, birinde (%25) atriyoventriküler kavşak 
ritmi oluşmuştur. Bu çalışmada lityum teda-
visinin süresinin ve altta yatan kalp hastalığı 
varlığının sinüs düğümü işlev bozukluğunun 
şiddetinin belirteci olarak kullanılamayacağı 
sonucuna varılmıştır. Bu yayında sinüs düğümü 
hücrelerinin yaşla birlikte azaldığı da belirtilerek 
özellikle yaşlı bireylerde sinüs düğümü işlev 
bozukluğunun problem olabileceği vurgulanmış-
tır. Aynı çalışmada, bir başka çalışmaya atıfta 
bulunularak lityum kullanan 12 çok yaşlı bireyin 
üçünde (%25) bu konunun problem olduğu ve 
hastaların ikisine (%66.7) kalıcı kalp pili takıldığı 
belirtilmiştir.18  
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      Elli üç hastayla yapılan bir çalışmada lityum 
tedavisine başlamadan önce ve tedavinin 4. ve 
12. vaylarında çekilen EKG’lerde, dinlenme
sırasında kalp hızında önemli derecede bir 
düşüş dışında sinüs düğümü işlev bozukluğuna 
ilişkin herhangi bir belirti görülmediği bildiril-
miştir.22 

      Rosengvist ve arkadaşları, başka bir yayına 
atıfta bulunarak 12 hastada kısa süreli lityum 
tedavisi (6-14 gün) ile hastalarda sinüs düğümü 
işlev bozukluğuna ait bir bulgu saptanmadığını, 
ancak egzersizde zayıf bir kronotropik yeter-
sizliğin oluştuğunu belirtmiştir. Birçok çalışma 
sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldığında lity-
umla tedavi edilenlerde dinlenmede ve egzersiz 
süresince daha düşük kalp hızlarını göster-
miştir.14  

      Lityum kullanan hastaları içeren bir seride 
karotis sinüs masajı yapılan 97 hastanın 
asemptomatik olan üçünde (%3.1) üç saniye-
den fazla duraksamalar bildirilmiştir.20 Bu çalış-
mada bu yan etkinin nadir olduğu belirtilmiştir. 

      Olguların çoğunda sinüs düğümü işlev 
bozukluğunun geri dönüşlü olmasına karşın, 
kalıcı olması da olasıdır.16,18,29,31 Kalıcı sinüs 
düğümü işlev bozukluğu oldukça nadir görülen 
bir durumdur.16,18,31 Tedavinin kesilmesinden 
sonra tekrar lityum başlanmasıyla da ortaya 
çıkabilir.18,21,29,31  

      Çok sayıdaki olgu raporlarına karşın, lityum 
kullanan hastalarda bradiaritmilerin şiddeti ve 
görülme sıklığıyla ilgili hiçbir veriye rastlan-
mamıştır. Bir çalışmada sinüs düğümü işlev 
bozukluğu lityumla tedavi edilen hastalarda 
beklenenden iki kat daha fazla bulunmuştur. 
Kalıcı kalp pili takılan hastaların lityum tedavisi 
altında olma yaygınlığının (<%0.5) düşük olma-
sı nedeni ile lityum tedavisi süresince ortaya 
çıkan ciddi sinüs düğümü işlev bozukluğunun 
yaygın olmadığı bildirilmiştir. Bu yayında yaşlı-
lığın ve altta yatan latent sinüs düğümü işlev 
bozukluğunun bu olayı ortaya çıkardığı da 
vurgulanmıştır.16   
      Bunun dışında lityum diğer kardiyak iletim 
bozukluklarına ve A-V blok oluşumuna da 
neden olmaktadır. Görülme oranı, beraberin-
deki kardiyak ileti defekti veya kardiyotoksik ilaç 
kullanımına bağlı olarak değişmektedir.14,20,25,34 
Lityum tedavisi sırasında ileti bozuk-luğuna 
bağlı olarak atriyal taşiaritmi ve sino-atriyal blok 
da görülmüştür.35 Bradikardi, hasta sinüs send-
romunun bir parçası olarak veya izole bir bulgu 
olarak geliştiğinde ve/veya hastalarda kalp hızı-
nın neden olduğu kardiyovasküler belirti ve 

bulgular ortaya çıktığında kardiyoloji konsültas-
yonu veya Holter monitörizasyonu önerilmek-
tedir.18 Lityum kullanan hastaların nabızları 
düzenli olarak kontrol edilmeli, özellikle 50 yaş 
üstü veya kalp hastalığı öyküsü olanlarda 
düzenli olarak EKG ve ritm traseleri çekilme-
lidir.19 

      Asemptomatik bradikardisi olan hastalarda 
lityumun birden kesilmesi ilaca tolerans ve 
direnç gelişmesine neden olabileceğinden ilacın 
kesilmesi dikkatle yapılmalıdır.18 Sürekli lityum 
tedavisi gerektiren hastalarda kalp pili tedavisi 
başarılı olmuştur.18-20,29,31  

      Diğer aritmiler: Lityumun sinüs düğümü 
işlev bozukluğundan başka özellikle toksik 
dozlarda ve elektrolit denge bozukluğu ile bera-
ber sinoatriyal blok, A-V blok, A-V dissosiyas-
yon, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, 
atriyal duraklama, atriyal fibrilasyon ve kardiyak 
arrest yaptığı da bildirilmiştir.33 

      Tartışmalı olmakla beraber, ventriküler 
irritabilite varlığında lityum terapötik dozlarda 
bile ventriküler fibrilasyon için hazırlayıcı (pre-
dispozan) olabilir. Bunun tersine, bir olguda ve 
birçok hayvan çalışmasında lityumun ventriküler 
aritmiler için koruyucu olabileceği bildirilmiştir.33 
Lityum şu düzeneklerle ventriküler aritmilerde 
koruyucu olabilir:14 

1. Glikozidlere bağlı aritmilerin süresini
kısaltarak veya normale çevirerek, 

2. Hayvan modellerinde ventriküler fibrilas-
yon eşiğini düşürerek. 

      Lityuma bağlı supraventriküler aritmiler az 
görülür ve bu aritmilerde lityum tedavisi rastlantı 
olabilir.14 Bir çalışmada lityumun hem atriyal 
prematüre vuru sayısını, hem de paroksismal 
supraventriküler taşikardi sayısını azalttığı 
gösterilmiştir.33 

      Lityum tedavisinde küçük serilerde %28’e 
kadar yüksek oranlar verilerek çeşitli derece-
lerde A-V blok gözlendiği bildirilmiştir. Bu grup 
hastaların önemli bir kısmında, diğer kardi-
yotoksik ilaçların kullanımı ve kalp iletim bozuk-
luğu vardır. Az sayıdaki elektrofizyolojik çalış-
malarda kronik lityum tedavisinin A-V iletiyi 
bozmadığı da gösterilmiştir. Ayrıca lityumun 
toksik dozlarda intraventriküler iletiyi bozduğu 
bildirilmiştir.14 

3. Miyokardiyal bozukluklar
      Uzun süreli lityum tedavisi ile miyokardit 
gelişmesi arasındaki ilişki tam olarak aydınla-
tılamamıştır. 
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Literatürde lityum kullanırken gelişmiş dört 
miyokardit olgusu bildirilmiş olup bunların üçün-
de lityum kullanımı ile beraber miyokardit yapa-
bilecek bir başka hastalık saptanmamıştır. Bu 
nedenle lityum tedavisi altında miyokardit geli-
şen olgularda, başka patolojiler olabileceği göz 
önünde tutulmalıdır.14 Şiddetli lityum zehirlen-
mesi sonucu koroner arterler normalken bile 
kalp krizi oluşabileceği de bildirilmiştir.36 
 
      4. Konjenital kalp hastalığı  
      Kronik olarak lityum alan annelerin %7’sinin 
bebeklerinde konjenital kalp hastalığı beklen-
melidir.14 
 
      5. Hipotansiyon ve dolaşım yetersizliği  
      Bu tür yan etkiler daha çok yüksek dozda 
i.v. lityum verilen hayvan deneylerinde gösteril-
miştir.15 
 
Karbamazepinin Kardiyak Etkileri 
 
Karbamazepin bazı hastalarda kardiyovasküler 
sistemde yan etkilere ve işlev bozukluğuna yol 
açabilir. Bu hastalarda klinik belirti olarak baş 
dönmesi, senkop, hipertansiyon, hipotansiyon, 
sirkülatuar kollaps ve ölüm görülebilir. Bunların 
nedeni sıklıkla, karbamazepinin kardiyak ileti 
sistemindeki etkileridir.37 
 
      Karbamazepin sinüs düğümünde ve A-V 
kavşakta ile his-purkinje sisteminde şu etkileri 
yapar:37 
 
      1. Negatif kronotropik etki, 
      2. Negatif dromotropik etki, 
      3. Yüksek kalp hızlarında grup 1a (kinidin 
benzeri) antiaritmik etki, 
      4. Normal kalp hızlarında grup 1b (lidokain 
benzeri) antiaritmik etki, 
      5. Ventriküler ve atriyal miyokardiyak 
pacing/stimülasyon eşiklerinde yükselme. 
 
      Bu yan etkiler esas olarak geri dönüşlüdür 
ve sıklıkla da özellikle kadın olmak üzere orta 

ve ileri yaşlardaki bireylerde gözlenir.31,37-44 
Karbamazepinin bu yan etkileri doza ve tedavi 
süresine bağımlı değildir.37 
 
      Büyük bir merkezde yapılan gözlemsel bir 
çalışmada, lityuma bağlı ileti bozukluğu araş-
tırılırken bulunan beş olgudan dördünde lityum 
ile eş zamanlı karbamazepin kullanımı da 
saptanmıştır. Bu nedenle karbamazepinin de 
aritmilerde sorgulanması gerektiği bildirilmiştir.31 
Bu araştırmanın tartışma kısmında bir başka 
çalışmaya atıfta bulunularak karbamazepin 
kullanılan 92 genç hastada hiçbir ritm ve ileti 
bozukluğunun gözlenmediği de bildirilmiştir. 
Bununla beraber bu iki ilacın birlikte kullanımı-
nın kontrendike olmadığı, fakat kardiyak açıdan 
dikkatli olmak gerektiği sonucuna varılmıştır.31 
 
      Karbamazepinin olası kardiyak yan etkileri 
açısından önleyici yöntemler şu şekilde sınıf-
landırılabilir:37 
 
      * Muskuler distrofi, Guillian Barre gibi iletim 
bozuklukları oluşabilecek hastalarda karbama-
zepinden kaçınılmalıdır. 
      * Özellikle epilepsi nöbet şekli değişenlerde, 
senkopu olanlarda, kalp hastalığı olanlarda ve 
yaşlı bireylerde karbamazepin kullanımından 
önce kalp muayenesine ve bazal EKG’ye 
gereksinme vardır. 
      * Günlük doz plazma düzeyine göre düzenli 
olarak artırılmalıdır. 
      * Herhangi bir yüksek dozda ritim sürekli 
olarak monitörize edilmelidir. 
      * Karbamazepin ancak çok gerekliyse, 
iletimi yavaşlatan antiaritmik ajanlar ve trisiklik 
antidepresanlarla kombine edilmelidir. 
      * Kalp pili bulunan hastalarda ilaca başla-
madan önce uyarı amplitüdüne dikkat edilmeli-
dir. 
      * Karbamazepin kullanırken iletim bozuklu-
ğu ortaya çıkarsa, ya doz azaltılır, ya da ilaç 
kesilir. 

 
 

GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Çalışma Grubu 
 
Bu çalışmaya Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na başvurmuş 
ve DSM-IV (Mental Bozuklukların Tanısal ve 
Sayımsal El Kitabı) tanı ölçütlerine göre, bipolar 
bozukluk, şizoaffektif bozukluk ve unipolar 
depresif bozukluk tanılarından birisi konulmuş, 
en az bir yıldır lityum ve karbamazepin kulla-
nan, remisyonda olan, 20-62 yaşları arasında, 
31’i lityum ve 17’si karbamazepin kullanan 

toplam 48 olgu alınmıştır. Sistemik ve nörolojik 
hastalığı olanlar, alkol ve madde bağımlıları ile 
çalışmadan önce bilinen bir kalp hastalığı 
olanların çalışma dışı bırakılması planlanmıştır. 
Ancak, örneklem grubunda çalışma için kont-
rendikasyonu olan hasta saptanmamıştır. Top-
lam hasta sayısı psikiyatri anabilim dalına baş-
vuran ve çalışmamız için gerekli koşulları sağla-
yan tüm olguları içermektedir. 
 
      İki grubun sosyodemografik ve hastalıkla 
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ilgili özelliklerini belirlemek için tarafımızdan 
oluşturulan sosyodemografik bilgi formu kulla-
nılmıştır. 

İşlem 
 
İlk görüşmede tüm deneklere çalışmanın amacı 
anlatılmış ve onayları alınmıştır. Ardından 
sosyodemografik bilgi formu doldurulmuştur. 
Lityum kullanan hastalardan kan lityum düzey-
lerini belirlemek için kan alınmıştır.  
      Çalışma ve kontrol gruplarına kalp muaye-
nesinin ardından elektrokardiyografi, efor testi, 
24 saatlik Holter kaydı, karotis sinüs masajı, 
atropin testi, intrinsik kalp hızı testi ve ekokar-
diyografi yapıldı. 

Veri Toplama Araçları  
Sosyodemografik Bilgi Formu 
 
Tarafımızdan hazırlanan sosyodemografik bilgi 
formunun ilk altı sorusunda adı-soyadı, yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu, meslek ve medeni 
durumu ile ilgili bilgiler; sonraki sorularda hasta-
lık tanısı, süresi, kullanmakta olduğu ilaçlar, ilaç 
kullanım süresi, günlük doz ve lityum kullanan 
hastalar için lityum kan düzeyi gibi hastalığı ile 
ilgili bilgiler sorulmuştur. 

Yapılan Tetkikler  
Elektrokardiyografi (EKG) 
 
Hastaların 12 derivasyon EKG kayıtları alındı. 
Bu kayıtlardan QRS morfoloji, aksı ve süresi, 
ST segmenti ve T dalgası değerlendirildi.  

Efor Testi 
 
Bütün hastalara “Kardiosis” marka efor cihazın-
da Ellestad Protokolu ile efor testi uygulandı. 
Efor testinde ST segment değişikliği, anjina 
pektoris gelişimi, kalp hızı ve kan basıncı yanıtı 
değerlendirildi. Efor testi sırasında angina geli-
şimi, ST çökmesinin varlığı, kronotropik yeter-
sizlik (Hasta için beklenen maksimum kalp 
hızının %80’ine ulaşamama45 ve sistolik kan 
basıncının en az 10 mmHg yükselmesine) 
bakılarak anormallik arandı. Gruplar arasında 
egzersizde kalp hızları karşılaştırıldı. 

Holter Kaydı 
 
Her hastadan “Biomedical Systems” markalı 
dijital Holter ile 24 saatlik kayıtlar alındı. Bu 
tetkikle hastaların minimum kalp hızları, orta-
lama kalp hızları, maksimum kalp hızları, vent-
riküler aritmi ve supraventriküler aritmi varlığı 
tarandı. 

Karotis Sinüs Masajı 
 
Hastalar monitörize edildikten sonra her iki 
karotis sinüse ayrı ayrı üç saniye bası uygu-
landı. Bu işlem sırasında EKG kaydı alındı. 
EKG’de üç saniye ve üzerinde duraklamalar 
olması anormal, bunun altındaki duraklamalar 
ve hiç duraklama olmaması normal olarak kabul 
edildi. 

Atropin Testi  
Hastalar monitörize edilip acil müdahale seti 
hazırlandıktan sonra bazal EKG kayıtları alındı. 
Daha sonra atropin sülfat 0.04 mg/kg intra-
venöz (1-2 mg) dozunda puşe yapıldı. 1., 3., 5., 
7. ve 10. dakikalarda EKG kayıtları alındı.
Testin herhangi bir fazında kalp hızının 90 
vuru/dakikayı aşmaması veya kalbin %25’ten 
daha az hızlanması anormal olarak kabul edildi. 

İntrinsik Kalp Hızı 
 
Hastalar monitörize edilip acil müdahale seti 
hazırlandıktan sonra bazal EKG kayıtları alındı. 
Ülkemizde intravenöz formu olmadığından 
propranolol (Dideral) tablet şeklinde verildi. 
Biyoyararlanımı %25-30 olan 40 mg.lık Dideral 
tabletin 10 mg.’ından faydalanılmış sayıldı. 
Buna göre 0.2 mg/kg olacak şekilde doz ayar-
lanması yapıldı. Uygun dozun hastalara veril-
mesinden sonra bir saat beklenildi. Tekrar EKG 
kaydı alındı ve 0.04 mg/kg atropin intravenöz 
verildi. 1., 3., 5., 7., 10. ve 15. dakikalarda EKG 
kaydı alındı. 

      Yaşa göre beklenen kalp hızları aşağıdaki 
formülle hesaplandı: 

      45 yaşın üzerinde, intrinsik kalp hızı=118.1-
(0.57xyaş) çıkan sonucun±%18’i, 
      45 yaşın altında, intrinsik kalp hızı=118.1-
(0.57xyaş) çıkan sonucun±%14’ü formülüyle 
hesaplandıktan sonra, çıkan sonuç atropin 
sonrasındaki maksimum kalp hızları ile karşı-
laştırıldı. Aralığın altında kalan kalp hızları anor-
mal olarak kabul edildi. 

Serum Lityum Düzeyi  
Cumhuriyet Ü.T.F. Biyokimya Laboratuarı’nda 
serumda kantitatif olarak “Seac fp 20” marka 
flame fotometri kullanılarak serum lityum düzeyi 
ölçüldü. 

İstatistiksel Değerlendirmeler 
 
İstatistiksel değerlendirmeler SSPS paket prog-
ramı kullanılarak yapıldı. İki grubun ortalama-
larının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U 
testi, diğer durumlarda ki-kare ve Fisher kesin
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ki-kare testi uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışma Gruplarının Tanıtılması 
 
Çalışma gruplarının sosyodemografik özellikleri 
Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü 

gibi, 48 olgunun 42’si (%87.5) 50 yaşın altın-
daydı ve 24’ü (%50) kadındı. Yaş ortalaması 
lityum grubunda 37.3±10.9 (aralık: 22-62), 
karbamazepin grubunda 35.6±9.6 (aralık: 20-
50) idi. Olguların 20’si (%41.7) ilköğretim mezu-
nu, 30’u (%62.5) evli, 15’i (%31.25) ev kadı-
nıydı. 

      Tablo 2’de çalışma gruplarının hastalıkla 

Tablo 1. Grupların sosyodemografik özelliklerinin dağılımı 
__________________________________________________________________________________________ 

Kadın  Erkek  Toplam 
Özellikler                  Sayı          %                    Sayı          %                  Sayı          % 
__________________________________________________________________________________________ 

Yaş grupları
  20-29   9 18.8   4   8.3 13 27.1 
  30-39   6 12.5 12 25.0 18 37.5 
  40-49   5 10.4   6 12.5 11 22.9 
  50-62   4   8.3   2   4.2   6 12.5 
  Toplam 24 50.0 24 50.0 48      100.0 

Cinsiyet  Lityum grubu            Karbamazepin grubu      Toplam 
  Kadın 11 35.5 13 76.5 24 50.0 
  Erkek 20 64.5   4 23.5 24 50.0 
  Toplam 31  100.0 17  100.0 48  100.0 

Yaş (Ort.±SS)  37.3±10.9  35.6±9.6  36.7±10.4 

Eğitim düzeyi             
  Okuryazar değil     1   3.2   2   1.8   3   6.2 
  Okuryazar         1   3.2   0   0.0   1   2.1 
  İlköğretim 10 32.3 10 58.8 20 41.7 
  Lise 14 45.2   4 23.5 18 37.5 
  Yüksekokul/üniv.        5 16.1   1   5.9   6 12.5 

Medeni durum 
  Evli         2 71.0   8 47.1 30 62.5 
  Bekar         7 22.6   4 23.5 11 22.9 
  Boşanmış, ayrı   2   6.4   5 29.4   7 14.6 

Meslek 
  Ev kadını   6 19.4   9  52.9 15 31.25 
  Memur   8  25.8   1   5.9   9  18.75 
  İşsiz   5  16.1   4 23.5   9  18.75 
  İşçi   4  12.9   2 11.8   6  12.50 
  Diğer   8  25.8   1   5.9   9  18.75 
__________________________________________________________________________________________ 

bilgileri gösterilmiştir. Tablo 2’ye göre, çalışma 
grubunun 37’sine (%77.1) bipolar bozukluk 
tanısı konulmuştu. Hastalık süresi lityum grubu 
için ortalama 12.9±8.8 (aralık: 2-40) yıl, karba-
mazepin grubu için ortalama 9.64±7.1 (1-23) 
yıldı. Olguların 31’inde (%64.6) ek ilaç kullanımı 
yoktu. İlaç kullanma süreleri ortalama olarak  

lityum grubunda 5.1±4.3 (aralık: 1-20) yıl, 
karbamazepin grubunda 3.1±2.4 (aralık: 1-10) 
yıldı. Alınan günlük doz lityum grubunda 
967.7±215.1 mg (aralık: 300-1200), karbama-
zepin grubunda 535.3±186.9 (aralık: 200-900) 
mg idi. Serum lityum düzeyi ortalama 0.64±0.22 
(aralık: 0.2-1.1) mEq/L idi. 
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Tablo 2. Grupların hastalık ile ilgili özelliklerinin dağılımı 
_______________________________________________________________________________________________ 

Lityum Grubu     Karbamazepin Grubu          Toplam 
Özellikler                                         Sayı        %              Sayı       %  Sayı       % 
_______________________________________________________________________________________________ 

Tanılar 
  Bipolar bozukluk       26 83.9 11  64.6 37 77.1 
  Şizoaffektif bozukluk         1   3.2   3 17.7   4   8.3 
  Unipolar depresif bozukluk   4 12.9   3 17.7   7  14.6 

Hastalık Süresi (Ort.± SS yıl) 12.9±8.8        9.6±7.1     11.7±8.3 

Ek İlaç Kullanımı 
  Antipsikotik      5 16.2   8 47.1  13 27.1 
  Antidepresan  2   6.4   2 11.8   4  8.3 
  Kullanmayan  24 77.4   7 41.1  31 64.6 

İlaç Kullanma Süresi (Ort.±SS yıl)          5.1±4.3    3.1±2.4      4.4±3.8  
Günlük Doz (Ort.±SS mg)  967.7±215.1   535.3±186.9  
Serum Düzeyi (Ort.±SS mEq/L)           0.64±0.22    Bakılmadı 
_______________________________________________________________________________________________ 

Klinik Durum 
 
Olgularımız lityum ve karbamazepin alanlar 
olmak üzere iki gruptan oluşuyordu. Yapılan 
tetkiklerden sonra elde ettiğimiz sonuçlar aşağı-
da gösterilmiştir. 

      Bazal EKG Sonuçları: Hastaların bazal 
EKG’leri ritm, QRS genişliği, ST segmenti ve T 
dalgası açısından değerlendirildi. Diğer tetkikler 
iki grupta da normalken, lityum grubundan üç  
(%9.7) hastada T negatifliği saptandı. 

      Efor Testi Sonuçları: Efor testinde, hasta-
larda ST segment değişikliği, anjina pektoris 
gelişimi, kalp hızı ve kan basıncı yanıtına bakı-
larak anormallik arandı. İki grupta da saptanan 
kronotropik yetersizlik dışında hiçbir hastada 
başka efor testi bozukluğu saptanmadı. Kronot-
ropik yetersizlik açısından grupların karşılaştırıl-
masının sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

      Egzersizde ortalama maksimum kalp hızı 
lityum grubunda 141.1±25.7 (aralık: 105-187),

Tablo 3. Egzersizde maksimum kalp hızları ve Holter kaydına göre kalp hızları sonuçları 
_____________________________________________________________________________________________ 

Kalp Hızı (ort. vuru/dk.)             
Lityum Grubu     Karbamazepin Gr.        p                  z 

_____________________________________________________________________________________________ 

Egzersizde maksimum kalp hızı    141.1±25.7        155.0±19.7       0.06           -1.754 

Minimum kalp hızı 46.6±7.8             51.9±6.5            0.006           -2.754 

Maksimum kalp hızı 143.3±24.9          152.0±18.7          0.054           -1.93 
Ortalama kalp hızı   74.1±12.5           83.8±7.9            0.037         -3.312 
_____________________________________________________________________________________________ 

      Efor testinde lityum grubunda 11 (%35.5) 
hastada, karbamazepin grubunda üç (%17.6) 
hastada kronotropik yetersizlik saptandı. Çıkan 
sonuçlar incelendiğinde kronotropik yetersizlik 
açısından iki grup arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı (p>0.05) bulunmamıştır.  
      İki grubun sinüs düğümü işlevini gösteren 
egzersizde maksimum kalp hızları karşılaş-
tırılmış ve sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Grupların kronotropik yetersizlik, ventriküler ektopi ve supraventriküler ektopi sonuçları 
_______________________________________________________________________________________________ 

Lityum Grubu     Karbamazepin Grubu       Toplam 
Test sonucu                  Sayı        %            Sayı         %            Sayı         %                 p 
_______________________________________________________________________________________________ 

Ventriküler Ektopi 0.65 
    Var    3   9.7   3 17.6   6  12.5 
    Yok 28  90.3 14 82.4 42  87.5 

Kronotropik Yetersizlik 0.3 
    Var  11 35.5   3 17.6 14  29.2 
    Yok 20 64.5 14 82.4 34 70.8 

Supraventriküler Ektopi 0.07 
    Var  12 38.7   8 47.1 20 41.7 
    Yok 19 61.3   9 52.9 28 48.3 

Toplam 31      100.0 17  100.0 48  100.0 
_______________________________________________________________________________________________ 

karbamazepin grubunda 155±19.7 (aralık: 112-
180) olarak bulundu. Çıkan sonuçlar incelen-
diğinde egzersizde maksimum kalp hızları 
sonuçları açısından iki grup arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı (p>0.05) bulunma-
mıştır. 

      Holter Kaydı Sonuçları: İki grupta da 24 
saatlik kayıtta supraventriküler ve ventriküler 
taşikardi gözlenmedi. Yirmi dört saatlik Holter 
kaydı sonuçları Tablo 3 ve 4’te verilmiştir. 

      Lityum ve karbamazepin gruplarında sıra-
sıyla minimum kalp hızları 46.6±7.8 (aralık: 35-
73), 51.9±6.5 (aralık: 40-64), maksimum kalp 
hızları 143.3±24.9 (aralık: 108-170), 152±18.7 
(aralık: 113-197), ortalama kalp hızları 
74.1±12.5 (aralık: 57-119), 83.8±7.9 (aralık: 69-
99) bulundu. Bu sonuçlara göre, minimum kalp

hızları açısından iki grup arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01), maksimum 
kalp hızları açısından iki grup arasındaki fark 
anlamsız (p>0.05) ve ortalama kalp hızları 
açısından iki grup arasındaki fark anlamlı 
(p<0.05) bulunmuştur. 

      Tablo 3’te Holter kaydına göre ventriküler 
ektopi varlığı karşılaştırılmıştır. Ventriküler ekto-
pi lityum grubunda üç (%9.7) hastada, karba-
mazepin grubunda da üç (%17.6) hastada 
ortaya çıktı. Ventriküler ektopi açısından iki 
grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
(p>0.05) değildi.  

      Tablo 3’te Holter kaydına göre supravent-
riküler ektopi varlığı karşılaştırılmıştır. Lityum 
grubunda 12 (%38.7) hastada, karbamazepin 
grubunda sekiz (%47.1) hastada supraventrikü- 

Tablo 5. Atropin test ve intrinsik kalp hızı sonuçları 
________________________________________________________________________________________________ 

Lityum Grubu    Karbamazepin Grubu         Toplam         
Test/Test Sonucu               Sayı        %            Sayı        %             Sayı        %                  p 
________________________________________________________________________________________________ 

Atropin Test sonuçları 0.04 
    Normal 24 77.4 17  100.0 41 85.4 
    Anormal   7 22.6   0   0.0   7 14.6 
    Toplam   31  100.0 17  100.0 48  100.0 

İntrinsik kalp hızı sonuçları       0.40 
    Normal 26 83.9 16 94.1 42  87.5 
    Anormal   5 16.1   1   5.9   6 12.5 
    Toplam 31  100.0 17  100.0 48  100.0 
________________________________________________________________________________________________     
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ler ektopi ortaya çıktı. Supraventriküler ekto-pi 
açısından iki grup arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı (p>0.05) bulunmamıştır. 

      Karotis Sinüs Masajı Sonuçları: Bütün 
olgulara karotis sinüs masajı yapıldıktan sonra 
çıkan sonuçlar normal olarak değerlendirildi. 
Hiçbir hastada 3 saniyeden kısa da olsa asistoli 
saptanmadı. 

      Atropin Testi Sonuçları: Atropin testi 
sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Atropin testi 
lityum grubunda yedi (%22.6) hastada anormal 

olarak bulundu. Karbamazepin grubunda hiçbir 
hastada anormallik saptanmadı. Atropin testi 
açısından iki grup arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı (p<0.05) bulunmuştur. 

      İntrinsik Kalp Hızı Sonuçları: İntrinsik kalp 
hızı sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. İntrinsik kalp 
hızı lityum grubunda beş (%16.1) hastada, 
karbamazepin grubunda bir (%5.9) hastada 
anormal olarak bulundu. İntrinsik kalp hızları 
açısından iki grup arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı (p>0.05) bulunmamıştır. 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, kardiyolojik ve rutin tetkikleri 
açısından normal bulunan, lityum ve karbama-
zepin kullanan hastalarda kardiyak anormal-
likler araştırıldı. 

      Bazal EKG’de lityum grubunda üç hastada 
(%9.7) inferior derivasyonlarda T negatifliği 
gözlendi. Bu bulgumuz literatürde genel ortala-
ma olan %20-30’dan düşüktür.6,12 Ancak biz 
daha sık görülen T dalgası düzleşmesi yerine, T 
dalgası anormalliğini daha kesin gösteren T 
dalgası negatifleşmesini kullandık. Literatürde, 
bildirilen T negatifliği ve düzleşmesi bir arada 
alındığından bu oranın normal olduğu söyle-
nebilir.  

      Efor testinde önce her iki grup için kronot-
ropik yetersizlik araştırıldı. Lityum grubunda 11 
(%35.5) hastada, karbamazepin grubunda üç 
(%17.7) hastada kronotropik yetersizlik saptan-
dı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p>0.05). Buna karşılık kronot-
ropik yetersizlik oransal olarak lityum grubunda 
daha fazla bulundu. Joseph ve Vieweg, lityum 
kullanan üç hastaya egzersiz testi yapmış ve bu 
hastalardan birinde (%33.3) egzersizde kronot-
ropik yetersizlik bulmuştur. Hasta sayısının az 
olmasına karşın, oransal olarak bizim bulgumuz 
literatürle uyumludur. 

      Efor testinde egzersizde maksimum kalp 
hızları lityum grubunda ortalama 141.1±25.7 
vuru/dk, karbamazepin grubunda ortalama 
155±19.7 vuru/dk olarak bulundu. İki grup ara-
sındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi 
(p>0.05). İstatistiksel olarak farkın anlamsız 
olmasına karşın, egzersiz maksimum kalp hızı 
ortalaması lityum grubunda karbamazepin 
grubuna göre daha düşük bulundu. Bu sonuç 
lityumun sinüs düğümü işlevlerini karbamaze-
pinden daha fazla baskıladığı şeklinde yorum-
lanabilir ve genel olarak literatür bulguları ile 

uyumludur.14,16 

      Hastaların Holter kayıtlarında lityum ve 
karbamazepin grubunda sırasıyla minimum kalp 
hızı ortalama 46.6±7.8 vuru/dk ve 51.9±6.5 
vuru/dk; maksimum kalp hızı ortalama 
143.3±24.9 vuru/dk ve 152±18.7 vuru/dk; orta-
lama kalp hızı 74.1±12.5 vuru/dk ve 83.8±7.9 
vuru/dk olarak bulundu. İki grup arasında lityum 
grubunda daha az olmak üzere minimum ve 
ortalama kalp hızları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı (minimum kalp hızı için p<0.01, 
ortalama kalp hızı için p<0.05), maksimum kalp 
hızları arasındaki fark istatistiksel olarak anlam-
sız (p>0.05) bulunmuştur. Bu bulgu, lityumun 
sinüs düğümü işlevlerini karbamazepinden 
daha fazla baskıladığı şeklinde yorumlanabilir. 
Literatürde bu konuda lityum ile karbamazepinin 
karşılaştırıldığı başka bir çalışma olmadığından 
bu bulgunun daha geniş hasta grupları ile 
değerlendirilmesi uygundur. 

      Holter kayıtlarında lityum ve karbamazepin 
grupları arasında supraventriküler ve ventriküler 
ektopi görülmesi açısından fark istatistiksel 
olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05). İki grup 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olmamasına karşın, karbamazepin grubunda 
oransal olarak supraventriküler ektopi ve ventri-
küler ektopi lityum grubuna göre daha fazla 
gözlenmiştir. Ventriküler ektopi lityum grubunda 
%9.7, karbamazepin grubunda %17.6; supra-
ventriküler ektopi ise lityum grubunda %38.7, 
karbamazepin grubunda %47.1 oranında bulun-
muştur. Lityum kullanan hastalarda toksik kan 
düzeyi olmaması durumunda bile lityumun anti-
aritmik etkisinin olabileceğine daha önce deği-
nilmişti.15,33 Çalışma grubumuzda lityum kan 
düzeyinin hiçbir hastada toksik düzeyde olma-  
ması nedeni ile bu bulgumuz literatür ile uyumlu 
idi. Bu konunun, daha kapsamlı bir çalışma ile
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araştırılması gerektiği kanısına varıldı. 

      İki grupta da supraventriküler ve ventriküler 
taşikardi ataklarının olmaması, iki ilacın da bu 
yönde ciddi yan etkilere yol açmadığı şeklinde 
yorumlandı. 

      Hagman ve arkadaşlarının lityum kullanan 
olgularda yaptıkları bir çalışmada, 97 hastaya 
karotis sinüs masajı yapılmış ve asemptomatik 
olan üç (%3.1) hastada üç saniyeden fazla 
asistoli saptanmıştır. Bizim çalışmamızda hiçbir 
hastada üç saniye veya altında asistoli saptan-
madı. Daha çok sayıda hasta ile yapılacak 
değerlendirmenin daha doğru sonuçlar vereceği 
söylenebilir.   

      Sinüs düğümü işlevlerini noninvaziv olarak 
en az invaziv tetkikler kadar iyi gösteren46 
atropin testi ve intrinsik kalp hızı sonuçları da 
değerlendirilmiştir. Atropin testi sonuçlarına 
göre, lityum ve karbamazepin grupları arasın-
daki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) 
bulundu. Atropin testi ile lityum grubunda yedi 
(%22.6) hastada kalp hızlanmamıştır. Bu sonuç 
Joseph ve Vieweg’in yaptığı derlemede bulunan 
%25 oranı ile uyumludur. Karbamazepin kulla-
nan hastalarda atropin ile yetersiz kalp hızı 
saptanmamıştır. Bu bulgu, literatürde ilgili çalış-
ma olmadığından tartışılamamıştır. 

      İntrinsik kalp hızları sonuçlarına bakıldı-
ğında, iki grup arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamsız (p>0.05) bulunmasına karşın, 

oransal olarak lityum grubu intrinsik kalp hızı 
normalliğinin (%83.9) karbamazepin grubu 
intrinsik kalp hızı normalliğinden (%94.1) daha 
düşük oranda olduğu görülmüştür. Bu bulgunun 
literatürde örneği olmadığından, daha çok sayı-
da hasta grupları ile yeniden gözden geçirilmesi 
uygun olacaktır. 

      Bu iki testin sonuçları değerlendirildiğinde, 
bir yıldan daha uzun süreli lityum alan hasta-
larda asemptomatik sinüs düğümü işlev bozuk-
luğu oluştuğu ve lityumun karbamazepine göre 
sinüs düğümü işlevini daha fazla baskıladığı 
şeklinde yorumlandı. İki grupta hiçbir hastada 
semptomatik sinüs düğümü işlev bozukluğuna 
rastlanmadı. 

      Literatürde karbamazepinin özellikle orta ve 
ileri yaşlardaki kadınlarda sinüs düğümü işlev-
lerini baskıladığı bildirilmiştir.31,37,38 Bizim çalış-
ma grubumuzun bu özellikleri taşımaması, 
sinüs düğümü işlevlerinin baskılanmamasını 
beklememize neden oldu ve literatüre paralel 
bulgular saptandı. 

      Sonuç olarak hasta sayıları az olmakla 
birlikte, lityumun sinüs düğümü üzerine baskı-
layıcı etkisinin karbamazepinden daha fazla 
olduğu, kullanımı sırasında bu tür yan etkilerin 
görülebileceğinin düşünülerek kullanılmasının 
gerektiği ve bu konuda daha kapsamlı çalış-
malarla kesin karara varılabileceği kanısına 
varıldı. 
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