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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Η χρήση της οξυκαρβαζεπίνης, ενός νεότερου δομικού αναλόγου της 
καρβαμαζεπίνης, στην αποτοξίνωση από το αλκοόλ δεν έχει αναφερθεί 

ακόμα. Εδώ, περιγράφουμε δύο περιπτώσεις αποτοξίνωσης από το αλκοόλ 
με χρήση οξυκαρβαζεπίνης. Συζητάμε επίσης για τα πιθανά πλεονεκτήματά 
της στη θεραπεία της απεξάρτησης από το αλκοόλ.

Ο κ. Α ήταν ένας Ισπανός 51 χρονών ανδρικού φύλου με ιστορικό δια-
ταραχής παρορμήσεων, ο οποίος παρουσιάστηκε μετά από αποχή μίας 
ημέρας από τη συνήθη σχεδόν ημερήσια κατανάλωση 10-12 κανατών 
μπύρας. Με μία τιμή 8 του δείκτη CIWA-Ar (Ερευνητικό Ίδρυμα για την 
Κλινική Αξιολόγηση της απεξάρτησης και του Εθισμού στο Αλκοόλ), άρχισε 
με δόση 900mg οξυκαρβαζεπίνης, διαιρεμένη σε τρεις ημερήσιες δόσεις. 
Αυτή η δοσολογία βαθμιαία αυξήθηκε σε 1.800mg ημερησίως μέχρι την 
τρίτη ημέρα της θεραπείας, λόγω συνεχούς άγχους και τρεμούλας. 

Μέχρι την έβδομη ημέρα της θεραπείας ο κ. Α ανέφερε πλήρη επίλυση 
των συμπτωμάτων αλκοολικής απεξάρτησής του, αλλά ζήτησε να παραμεί-
νει υπό τη χρήση οξυκαρβαζεπίνης λόγω του ιστορικού διαταραχής των 
παρορμήσεων. Οι επισκέψεις παρακολούθησης, που έγιναν σε τρεις και 
έξι εβδομάδες, αποκάλυψαν πως ο κ. Α είχε καταναλώσει αλκοόλ σε δύο 
περιπτώσεις, αλλά σταμάτησε μετά από τη λήψη λιγότερων από δύο κανατών 
μπύρας, επειδή δε μπορούσε πλέον «να φτιαχτεί» από το αλκοόλ. 

Σε αυτές τις επισκέψεις, επέμεινε στη συνέχιση χρήσης οξυκαρβαζεπί-
νης, δεδομένου ότι το φάρμακο είχε μειώσει επίσης την αϋπνία και τον 
εθισμό στο ποτό. 

Ο κ. Β ήταν ένα Καυκάσιος 57 ετών ανδρικού φύλου με ένα ιστορικό 
πολυάριθμων αποτοξινώσεων από το αλκοόλ, ο οποίος παρουσιάστηκε 
μετά από υποτροπή σε συνέχεια πρόσφατης αποτοξίνωσης από αλκοόλ 
με χρήση βενζοδιαζεπινών. 

Ολοκληρώνοντας μια βαθμιαία μειούμενη πορεία χορήγησης οξαζεπάμης 
(oxazepam) λίγες ημέρες νωρίτερα, ο κ. B παρατήρησε υποτροπή του 
άγχους και του εθισμού του από το αλκοόλ, πράγμα που τον οδηγούσε 
στην κατανάλωση μερικών ουγκιών ουίσκυ καθημερινά. 

Μετά από διακοπή κατανάλωσης ποτού πάλι για δύο ημέρες, επέστρεψε 
στην κλινική ζητώντας περισσότερες βενζοδιαζεπίνες. Με τιμή 5 του δείκτη 
CIWA-Ar, άρχισε να λαμβάνει 900mg οξυκαρβαζεπίνης, διαιρουμένης σε 
τρεις ημερήσιες δόσεις. Μέχρι την τέταρτη ημέρα της θεραπείας με την 
οξυκαρβαζεπίνη αυξημένη σε 1.200mg ημερησίως, σημείωσε σημαντική 
λύση των συμπτωμάτων του και είχε τιμή 1 του δείκτη CIWA-Ar. 

Η χρήση οξυκαρβαζεπίνης μειώθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της 
επόμενης εβδομάδας. Μια επίσκεψη παρακολούθησης τρεις εβδομάδες 
αργότερα έδειξε ότι ο κ. B δεν είχε υποτροπιάσει και ούτε είχε εκδηλώσει 
κάποιο επεισόδιο άγχους.

Υπάρχουν διάφορες ανεπάρκειες που συνδέονται με τη χρήση των βεν-

ζοδιαζεπινών στην αποτοξίνωση από το αλκοόλ. Εκτός από τα γνωσιακά 
ελλείμματα και τις κινητικές βλάβες, καθώς επίσης και τον κίνδυνο εθισμού 
σε βενζοδιαζεπίνες, η χρήση των βενζοδιαζεπινών στην αποτοξίνωση από 
το αλκοόλ συνδέεται με μεγαλύτερα επίπεδα μεταθεραπευτικής υποτροπής 
και «παρατεταμένων συμπτωμάτων απεξάρτησης» όπως η αϋπνία και το 
άγχος, όταν συγκρίνεται με την καρβαμαζεπίνη. 

Μια εξήγηση για μια τέτοια διαφορά στην ανταπόκριση φαίνεται να 
είναι σύμφωνη με το μοντέλο “kindling”, στο οποίο οι κύκλοι των αλ-
κοολικών υποτροπών και απεξαρτήσεων αυξάνουν τη διεγερσιμότητα 
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος μέσω μιας σταδιακής μείωσης της 
GABAεργικής λειτουργίας και μιας συνακόλουθης αύξησης της γλουταμι-
νεργικής λειτουργίας. Επειδή τα περισσότερα των αντισπασμικών, όπως 
η καρβαμαζεπίνη, παρέχουν και GABAεργικές και αντιγλουταμινεργικές 
ιδιότητες, εμφανίζονται να είναι ιδανικοί υποψήφιοι στην καταστολή του 
φαινομένου “kindling”. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δείξαμε ότι η οξυκαρβαζεπίνη, χρησιμοποι-
ούμενη ως αντισπασμικό και σταθεροποιητής της διάθεσης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην αποτοξίνωση από το αλκοόλ. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι αμφότεροι οι υποκείμενοι ασθενείς εκδήλωσαν 
ελάχιστα συμπτώματα παρατεταμένης απεξάρτησης και μεταθεραπευτικές 
υποτροπές. 

Ως πιθανή θεραπεία για την αλκοολική απεξάρτηση, η οξυκαρβαζεπίνη 
φαίνεται επίσης να γίνεται καλά αποδεκτή. Αντίθετα από τη καρβαμαζεπίνη, 
η οξυκαρβαζεπίνη δε συνδέεται με σημαντικές νευρολογικές παρενέργειες 
ή με δυσκρασία αίματος και είναι μόνο ένας αδύνατος επαγωγέας του 
συστήματος P450. Αυτές οι ιδιότητες, μαζί με τις παραπάνω εκτεθείσες 
εμπειρίες μας, υποδεικνύουν την απαίτηση μελετών για την εξέταση της 
αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας της οξυκαρβαζεπίνης στη θεραπεία 
της απεξάρτησης από το αλκοόλ.
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Οι τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές της καρβαμαζεπίνης 
για την απεξάρτηση από αλκοόλ έχουν καταδείξει 
αποτελεσματικότητα ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν 
των βενζοδιαζεπινών και τα πρόσφατα στοιχεία 
υποδεικνύουν ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη 
από τη λοραζεπάμη (lorazepam) στον περιορισμό 
της αύξησης των συμπτωμάτων απεξάρτησης και της 
κατανάλωσης αλκοόλ μετά τη θεραπεία. 




