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Parkinson hastal›¤›nda dopamin agonistleri ve
kardiyak valvülopati

Bir olgu kontrol çal›flmas›

Mitsutoshi Yamamoto, MD, PhD; Tadahisa Uesugi ve Takeo Nakayama, MD, PhD

Özet—Amaç:Dopamin agonistleri ile tedavi edilen veya edilmeyen Parkinson hastalar›nda (PH) kardiyak valvülopati frekans›n›n tes-
piti. Yöntemler: Hastanemize Eylül 2004 ve Eylül 2005 tarihleri aras›nda Parkinson hastal›¤› tan›s› ile yatan pefl pefle 210 hastada trans-
torasik ekokardiyografi ve EKG çekimi yap›ld›. Frekans› dopamin agonist tipine göre analiz ettik. Referans grup olarak kabul edilen
dopamin agonistle tedavi edilmeyen grup için olgu kontrol tasar›m› ve her bir dopamin agonisti ve valvüler anormallik varl›¤›yla yafl,
cinsiyet ve hastal›k süresinin iliflkisini de¤erlendirmek üzere de çoklu lojistik regresyon yap›ld›. Bulgular: Valvülopati frekans› caber-
golin ile tedavi edilen grupta (%68.8, 11/16; etkilenen birey/toplam) dopamin agonist kullanmayan kontrol gruba göre (%17.6, 15/85)
anlaml› oranda yüksekti. Frekans pergolid (%28.8, 19/66) ve pramipeksol gruplar› (%25, 4/16) aras›nda farkl› de¤ildi. Düzeltilmifl fark
oranlar› cabergolin grubunda (12.96, %95 GA = 3.59–46.85) pergolid (2.18, %95 GA = 0.9–5.3) ve pramipeksol grubuna (1.62, %95 GA =
0.45–5.87) göre çok daha yüksekti. Ortalama günlük doz cabergolin için 3.8 mg, pergolid için 1.4 mg ve pramipeksol için 1.7 mg’ idi.
Valvülopati alt grubunda cabergolin kümülatif dozu ve tedavi süresi nonvalvülopati alt grubundan çok daha yüksekti. Sonuç: Valvülo-
pati frekans› cabergolin grubunda çok daha yüksekti. Bulgular›m›z, yüksek doz ve uzun dönem cabergolin tedavisinin Parkinson has-
talar›nda valvulopati risk faktörü oldu¤unu göstermektedir.
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Ergo kökenli bileflikler plevral, perikardiyal ve retroperiton-
yal fibroza yol açabilmektedir.1-4 Bromokriptinle oluflmufl
valvülopati 2002’de ilk kez bildirilmifltir5 ve o tarihten beri
ergo dopamin agonistleri ile tedavi edilen di¤er çok say›da
olguda bildirilmifltir.6,7 Yak›n dönemde, yüksek doz pergoli-
din çok daha yüksek frekansta valvülopatiye yol açt›¤› bildi-
rilmifltir.8,9 Bunun da ötesinde, hem pergolid hem de caber-
goline ba¤l› valvülopati olgular› da bildirilmifltir.10-12 Ancak
bu bildirimler ya küçük ölçekli çal›flmalar ya da olgu bildi-
rimleri fleklinde olmufltur.5-14 Dahas›, önceki çal›flmalarda
yafl, cinsiyet ve hastal›k süresi gibi olas› kar›flt›r›c›lar›n etki-
leri kontrol edilmemifltir.

Parkinson hastal›¤›nda (PH) valvülopati frekans› ve her
bir dopamin agonisti ile valvülopati bafllang›c› iliflkisine
yönelik çok de¤iflkenli analizinin yap›ld›¤› bir olgu kontrol
çal›flmas› yürüttük. 

Metodlar. Hastalar. Kagawa Prefectural Merkez Hastanesi Nöroloji
Bölümü’ne Eylül 2004 ve Eylül 2005 tarihleri aras›nda pefl pefle yat›r›lan
(87 erkek, 123 kad›n) 210 Parkinson hastas›na transtorasik ekokardiyog-

rafi (TTE) ve EKG çekildi (tablo 1). TTE için hasta toplanmas›nda her-
hangi bir neden aranmad›. Hastalar 5 gruba ayr›ld›: cabergolin tedavi
grubu (n = 66), pergolid tedavi grubu (n = 66), pramipeksol tedavi grubu
(n = 16), önceden ergo dopamin agonisti kullanm›fl grup (eski tedavi gru-
bu; n = 27), dopamin agonist, L-dopa ve/veya amantadin kullanmam›fl
olan hastalar ve de novo (n = 85). Dopamin agonist kullanm›fl tüm hasta-
lar L-dopa/dopamin dekarboksilaz inhibitörü ile tedavi edilmekteydi. Bir
kural olarak, her bir dopamin agonist grubuna dahil edilen hastan›n do-
pamin agonistini en az 6 ay kullanmas› gerekiyordu. Ergo dopamin ago-
nist tedavisi çal›flma öncesi en az 6 ay kesilmifl hastalar, eski tedavi gru-
buna dahil edildiler. E¤er ergo dopamin agonisti 1 aydan daha k›sa bir
süredir kullan›lm›yorsa, ancak kesilme öncesi en az 6 ay kullan›lm›flsa
hasta karfl›l›k gelen dopamin agonist tedavi grubuna dahil edildi. Tablo
1’de çal›fl›lan hastalar›n zemin de¤iflkenleri görülebilir. 

Hastane dahili de¤erlendirme kurulu (IRB) çal›flmay› onaylad›. Her
aday hasta, valvülopati frekans›n›n Bat› ülkelerinde ergo dopamin ago-
nist tedavisi alan hastalarda s›k geliflti¤i ve bu çal›flman›n Japonya’da val-
vülopati frekans›n› de¤erlendirmek üzere tasarland›¤› yönünde bilgilen-
dirildi. Onay verenler çal›flmaya al›nd›. IRB bu çal›flmada olgulardan ça-
l›flman›n giriflimsel olmad›¤› ve hastalar için yararl› oldu¤u zemininde
sözlü onay al›nmas›n› zorunlu k›ld›. Onay al›nan hastalar kardiyovaskü-
ler belirtilerin varl›k/yoklu¤una göre de¤erlendirildi ve TTE ve EKG çe-
kildi.

Protokol. Kardiyolog, tan›s›n› bildi¤i halde tedavisini bilmeksizin her
hastan›n TTE ve EKG’si de¤erlendirildi. SONOS–5500 (Agilent Techno-
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logies, Palo Alto, CA) ile çekilen TTE’lerin sonuçlar› valvüler regurjitas-
yonun fliddetine göre yok (0 derece), minimum (birinci derece), orta
(ikinci derece) veya ciddi (üçüncü derece) olmak üzere de¤erlendirildi.
TTE ile valvülopati de¤erlendirmesinde, her bir kapaktaki ikinci veya
üçüncü derece regurjitasyon anormal olarak puanland›. Bunun da ötesin-
de, her bir kapakta regurjitasyonun derecesi ve kalsifikasyon ve kal›nlafl-
man›n varl›k/yoklu¤u kay›t edildi. Valvülopati tan›s› alanlarda bir veya
daha fazla kapakta anormallik tespit edilmiflti.

‹statistiksel analiz. Her bir dopamin agonistine ba¤l› valvülopati fre-
kans› ile birlikte gruplar aras› frekans farkl›l›klar›n›n anlaml›l›¤› da ki χ2

testi ve fark oran› (OR) hesaplamas›na tabi tutuldu. Her bir grubun yafl,
ortalama hastal›k süresi ve ortalama dozlar›n› kontrol grubunkiler ile
karfl›laflt›rmak üzere student t testi kullan›ld›. Her bir tedavi grubunda
valvüler bulgular›n frekans (yüzde) ve %95 GA (güven aral›¤›) hesaplan-
d›. Dahas›, her bir dopamin agonistinle her bir valvüler anormalli¤in ilifl-
kisini de¤erlendirmek üzere, yafl, cinsiyet ve hastal›k süresi ile ilintili lo-
jistik regresyon analizi yap›ld›. Bu analizde, kontrol grup (dopamin ago-
nisti ile tedavi edilmeyen, amantadin ile tedavi edilen ve de novo) refe-
rans grup olarak kabul edildi ve dört tip dopamin agonisti dört dummy
de¤iflken olarak al›nd›. Her bir üç kapak anormalli¤inin frekans› Fischer
exact testi ile analiz edildi. p < 0.05 anlaml› kabul edildi. Tüm istatistiksel
analizler SAS versiyon 8.02 (SAS Institute Inc., Cary, NC) ile yap›ld›.

Bulgular. Kontrol grubunda ortalama hasta yafl›, pergolid veya
cabergolin gruplar›na göre daha ileriydi. Hoehn ve Yahr evrele-
mesine hastal›k fliddeti pergolid ve cabergolin grubunda kontrol
gruba göre çok daha yüksekti. Pergolid, cabergolin ve eski teda-
vi gruplar›nda ortalama hastal›k süresi kontrol gruba göre çok
daha uzundu (tablo 1).

Valvülopati frekans› cabergolin grubunda %68.6 (11/16; etkile-
nen birey/toplam), pergolid grubunda %25 (4/16), pramipeksol
grubunda %22.2 (6/27) ve eski tedavi grubunda %17.6 idi (15/85)
(tablo 2). Cabergolin grubunda frekans, kontrol gruba göre an-
laml› oranda yüksekti (p < 0.001). OR cabergolin grubunda 12.96
(%95 GA = 3.59–46.85) pergolid grubunda 2.18 (%95 GA = 0.9–5.3)
ve pramipeksol grubunda 1.62 idi (%95 GA = 0.45–5.87) (tablo 3
ve flekil). Pergolid grup OR’si di¤er gruplara göre, anlaml› düzey-
de olmasa da biraz daha yüksekti. Bunun da ötesinde, cabergolin
grubunda OR di¤er iki ilaç grubuna göre daha yüksekti. Tablo
3’de görüldü¤ü gibi, cabergolin grubunda üç kapa¤›n (mitral, tri-
kuspid ve aort kapaklar›) her birinde regurjitasyon frekans› kon-
trol gruba, di¤er dopamin agonist gruplar›na ve eski tedavi gru-
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Tablo 1 Tedavi gruplarına göre hastalar 

7261616658012

KontrolTotal

Hasta sayısı

Cinsiyet

Erkek, n (%)

Kadın, n (%)

Yaş, yıl

Hastalık süresi, yıl

Hoehn ve Yahr evre

Dopamin agonist dozu

Ortalama, mg/d

Aralık, mg

Kümülatif, mg

Tedavi süresi

Ay

Aralık, ay

Pergolid Cabergolin Pramipeksol Eski tedavi

)%03(8)%44(7)%13(5)%84(23)%14(53)%14(78

123 (59%) 50 (59%) 34 (52%) 11 (69%) 9 (56%) 19 (70%)

)2.7(6.86)7.6(0.07*)4.8(5.46*)8.9(3.66)9.8(4.073.86

7.4 5.0 (4.9) 9.7 (5.5)* 7.8 (4.4)* 5.2 (4.0) 10.3 (4.7)*

2.41 2.06 (0.9) 2.60 (0.8)* 2.63 (0.8)* 2.19 (0.8) 3.04 (0.7)*

—)8.0(7.1)3.1(8.3)5.0(4.1——

—3–573.07–252.2–3.0——

— — 2,147 (1,457) 4,318 (2,669) 458 (235) —

)4.3(2.11)5.31(0.53)6.72(6.15

41–645–11911–7

Veriler ortalama (SS) olarak bildirilmiştir.

* Kontrol gruba göre p < 0.05.

Pergolid

Cabergolin

Pramipeksol

Eski tedavi

Tablo 2 Tedavi grubuna göre valvülopati frekansı

Anormal
regurjitasyon AR MR TR Kapak kalınlığı

Kapak
kalsifikasyon

n n (%) %95 GA n (%) %95 GA n (%) %95 GA n (%) %95 GA n (%) %95 GA n (%) %95 GA

Kontrol 85 15 (17.6) 10–27 5 (6) 2–13 6 (7) 3–15 8 (9) 4–18 18 (21) 13–31 19 (22) 14–33

66 19 (28.8) 18–41 10 (15) 8–26 2 (3) 0.4–11 9 (14) 6–24 14 (21) 12–33 18 (27) 17–40

16 11 (68.8)† 41–89 7 (44)† 20–70 4 (25)* 7–52 5 (31)* 11–59 5 (31) 11–59 3 (19) 4–46

16 4 (25.0) 7–52 2 (13) 2–38 1 (6) 0.2–30 3 (19) 4–46 4 (25) 7–52 2 (13) 2–38

27 6 (22.2) 9–42 4 (15) 4–34 1 (4) 0–19 2 (7) 1–24 10 (37) 19–58 7 (26) 11–46

Kontrol gruba göre * p < 0.05, † p < 0.0001 (Fischer exact testi).

AR = aortik regurjitasyon; MR = mitral regurjitasyon; TR = trikuspid regurjitasyon.
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buna göre daha yüksekti.
Kapak kalsifikasyon ve kal›nl›¤› aç›s›ndan ilaç tedavi gruplar›

aras›nda anlaml› bir fark yoktu (tablo 3). Pergolid grubunda her
bir kapa¤›n valvülopati frekans› farkl› de¤ildi. Pergolid grubu val-
vülopati ve nonvalvülopati alt gruplar›nda anlaml› bir fark yoktu.
Günlük doz, kümülatif doz ve tedavi süresi pergolid grubunda
valvülopati frekans›n› önemli ölçüde etkilemedi (tablo 4). Oysa
ayn› parametreler cabergolin grubunda valvülopati frekans›n›
önemli ölçüde etkilemiflti (tablo 4). OR ve %95 GA, yafl, cinsiyet
ve tedavi süresinin valvülopati için risk teflkil etmedi¤ini göster-
di (tablo 3 ve flekil).

Hastalarla yap›lan do¤rudan görüflmelerde valvülopati iliflkili
klinik olarak anlaml› kardiyak belirtilere rastlanmad›. Üç hasta-
da k›sa süreli palpitasyon periyotlar› tespit edildi, ancak 24 saat-
lik EKG monitörizasyonlar› normaldi. 

Tart›flma. Bu bafll›k alt›nda yap›lm›fl önceki tüm çal›flma-
lar gibi, bu çal›flma da ileriye dönük bir çal›flma de¤ildi ve
bu nedenle ilaç ve valvülopati nedensel iliflkisinin tahmini-
ni yapmak mümkün de¤ildir. Ancak çal›flmam›z önceki ça-
l›flmalara8-11,13,14 göre üç metodolojik avantaja sahiptir –ge-
nifl ölçekli, hastane temelli tarama; olgu kontrol tasar›m›-
n›n kabulü ve olas› kar›flt›r›c›lar aç›s›ndan çok de¤iflkenli
analiz yap›lmas›. Çal›flmam›zda dopamin agonist ve valvü-
lopati iliflkisi aç›s›ndan, valvülopati frekans›n›n yüksek kü-
mülatif cabergolin dozu sonras› yüksek oldu¤u görüldü.

Yüksek doz ve kümülatif doz pergolid tedavisi alan hasta-
larda valvülopati frekans›n›n yüksek bildirildi¤i önceki ça-
l›flmalarla birlikte de¤erlendirildi¤inde,8,9 sonuçlar›m›z,
kümülatif doz günlük doza ve tedavi süresine ba¤l› olsa da,
kümülatif cabergolin dozunun valvülopati geliflimi için,
pergolidde oldu¤u gibi, bir risk faktörü oldu¤unu gösterdi.

Japonya’da belirlenmifl günlük cabergolin dozu Bat› ile
ayn› düzeydedir.15-17 Ancak günlük pergolid dozu Japon-
ya’da18,19 Bat›’ya göre8,9 daha düflüktür. Bir randomize çift
kör çal›flmada bu ortalama dozun Japonya’da PH için ye-
terli oldu¤u görülmüfltür.18 Ortalama günlük 1.4 mg per-
golidle valvülopati frekans› kontrol gruptan farkl› de¤ildi
ve bu ilac›n OR’si (2.18) anlaml› olmasa da nispeten yük-
sekti. Bir non-ergot dopamin agonisti olan pramipeksol
grubunda valvülopati frekans›, pergolid grubundaki gibi,
kontrol grubundan biraz daha yüksek olsa da anlaml› öl-
çüde farkl› de¤ildi. Pramipeksol olgular›n %25’inde anlam-
s›z valvülopati formlar› ile iliflkiliydi. Bu frekans genifl bir
normal toplum çal›flmas› ile benzerdir.20 Yukar›daki bulgu-
lar, düflük doz verildi¤inde, ergo dopamin agonistlerinin
valvülopatiye yol açabilen inflamatuar-fibrotik reaksiyonu
nadiren indükledi¤ini düflündürmektedir. Di¤er yönden,
pergolid doz ve tedavi süresinin kapak hastal›k frekans›
üzerinde anlaml› bir etkisi olmamas›, az say›da hastan›n
risk yaratabilecek seviyede ilaç kullanmas›na da ba¤l› ola-
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Tablo 3 Dopamin agonistine bağlı valvüler anormallik fark oranları ve %95 GA

Anormal regurjitasyon Kapak kalınlaşması Kapak kalsifikasyonu

OR %95 GA OR %95 GA OR %95 GA

40.5–97.099.106.2–44.070.103.5–09.081.2dilogreP

44.7–43.006.119.6–75.089.158.64–95.369.21nilogrebaC

48.2–01.045.025.4–63.082.178.5–54.026.1

39.4–64.005.177.5–47.070.220.4–04.062.1

32.1–90.161.190.1–00.140.190.1–99.040.1

1.01 0.95–1.08 1.02 0.96–1.09 1.03 0.96–1.10

19.2–86.004.159.2–67.005.187.3–49.088.1

Çoklu lojistik regresyon analizi ile.

OR olasılık oranı

Pramipeksol

Eski tedavi

Yaş (+ 1 yıl)

Hastalık süresi (+ 1 yıl)

Cinsiyet (kadın/erkek)

fiekil. Dopamin agonist, yafl, tedavi sü-
resi ve cinsiyet için valvülopati fark
oran› ve %95 GA.

Pergolid grubu

Cabergolin grubu

Pramipeksol grubu

Eski tedavi grubu

Yafl (+ 1 y›l)

Hastal›k süresi (+ 1 y›l)

Cinsiyet (kad›n/erkek)
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bilir. Düflük doz pergolid (<1.5–2.5 mg/gün)6,13 veya non-
ergo dopamin agonisti14 alan hastalarda valvülopati riskini
de¤erlendiren birkaç çal›flma mevcuttur. Düflük doz (1.5
mg/gün) pergolid alan bir hastada valvülopati bildirilmifl-
tir.6 Di¤er yay›nlarda düflük doz pergolid tedavisi13 ve non-
ergo dopamin agonisti14 ile anlaml› bir frekansa ulafl›lama-
m›flt›r. 

Her flartta sonuçlar daha genifl çal›flmalarla desteklen-
melidir, çünkü cabergolin veya pramipeksolle tedavi edi-
len hasta say›s› bizim çal›flmam›z ve di¤er çal›flmalarda
düflüktür.14 ‹lginci, eski tedavi grubunda valvülopati fre-
kans› kontrolden farkl› de¤ildi. Bu sonuç ilac›n kesilmesi-
ne mi ba¤l›d›r, yoksa bu ilaçlara ba¤l› geliflen valvülopati
geri dönüfllü müdür, aç›¤a kavuflturulmal›d›r. 

Ergo dopamin agonisti tedavisi sonras› geliflen valvülo-
patide altta yatan mekanizma nedir? 5-HT2B reseptörlerine
karfl› agonistik aktiviteye sahip ilaçlar›n fibroblast mitoge-
nezinin aktivasyonu sonras› kalp kapak hücre kültürlerin-
de fibroza yol açt›¤›21 ve 5-HT2B agonistik aktivitesinin ca-
bergolinde en yüksek seviyede oldu¤u22,23 kabul edilmek-
tedir. Pergolid 5-HT2B reseptörlerine karfl› agonistik aktivi-
teye sahiptir, ancak aktivite derecesi neredeyse cabergo-
linle ayn› düzeydedir.23 Aktivite (bir ergo dopamin agonis-
ti olan) lisüridle oldukça düflük seviyededir23 ve (bir no-
nergo dopamin agonisti olan) ropinirol çok zay›f bir 5-
HT2B reseptör agonistidir.22 Aktivite pramipeksolle daha
da düflüktür.22 Bu nedenle, 5-HT2B reseptör aktivite gücü
cabergolin ve pergolidle molekül a¤›rl›klar›na paralel ola-
rak ayn› düzeydedir. Çal›flmam›zda cabergolin grubunda
valvülopati frekans› di¤er gruplar›n9 pergolidle birlikte bil-
dirdikleri düzeydedir. Çal›flmam›zda cabergoline ba¤l›
yüksek valvülopati frekans› muhtemelen bu gerçe¤e atfe-
dilebilir. 

Bu sonuçlarla, bizce PH tedavisinde kar ve zarar› göze
alarak pergolid ve cabergolin dahil dopamin agonist opti-
mum dozu tekrar gözden geçirilmelidir. Yine, dopamin

agonistlerine ba¤l› valvülopati çal›flmalar› ileriye dönük ol-
mal› ve kontrol grubu içermelidir, ancak bu tür çal›flmala-
r› yapmak da zordur. 

Çal›fl›lan 210 hastan›n hiçbirinde klinik olarak nefes
darl›¤› gibi kalp kapak hastal›¤› iliflkili belirtiye rastlanma-
d›. Bu, ilaçlara ba¤l› valvülopatinin hastalar›m›z›n tümün-
de asemptomatik kald›¤›n› göstermektedir. Bu manada,
cabergolinle tedavi edilen 234 PH hastas›n›n geriye dönük
bir taramas›nda da ciddi klinik valvülopatiye rastlanma-
m›flt›r.24 Ancak di¤erlerinin belirtti¤i gibi12,24 belirtisizlik
bu tip valvülopatinin önemli bir güvenlik problemi yarat-
mad›¤› anlam›na gelmez. Bu nedenle, cabergolin veya per-
golid yüksek dozlarda kullan›ld›¤›nda periyodik TTE ve
üfürüme yönelik kalp oskültasyonu yapmak gerekir.
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