
400 Copyright © 2006 by AAN Enterprises, Inc.

Kafeinin parkinson
hastal›¤›nda levodopa

farmakokineti¤i ve far-
makodinami¤i üzerine

etkileri

D. Deleu, MD, PhD, FAAN, FRCP; P. Jacob, MD, DM; P. Chand, DM, FAAN, FRCP;
S. Sarre, PharmD, PhD ve A. Colwell, PhD

‹nsanlardaki otoradyografik çal›flmalar striatum ve nükleus
akumbensde yüksek düzeyde Adenozin A2A reseptörü varl›-
¤›n› göstermifltir.1 Bunun ötesinde, in situ hibridizasyon ça-
l›flmalar› striatumda yüksek A2A-reseptörü mesajc› RNA
ekspresyonu göstermifltir.1 Moleküler klonlama çal›flmalar›
bu reseptörlerin indirekt striatopallidal yolaktaki D2 dopa-
min reseptörleri ile kolokalize olduklar›n› göstermifltir.1 Se-
lektif olmayan (kafein ve teofilin) ve selektif A2A-reseptör an-
tagonistleri katekolamini azalt›lm›fl fare modelinde akinezi-
yi doza ba¤›ml› olarak geri döndürmekte veya rodentlerde
tolerans gelifltirmeden motor aktiviteyi artt›rmaktad›r.1

Kafein ergotamin gibi çeflitli ilaçlar›n biyoyararlan›m›n›
artt›rmaktad›r2 ve idiopatik Parkinson hastal›¤› (‹PH) olan
baz› hastalar tutarl› bir flekilde kafein ald›ktan sonra levo-
dopa ve bromokriptin etkisinde belirgin art›fl tarif etmek-
tedirler (kiflisel iletiflim). ‹PH’de kronik oral al›nan kafein
ile ilgili raporlar herhangi bir faydal› etki göstermemifl-
tir.3,4 Bu çal›flmada, kafeinin ‹PH hastalar›nda levodopa far-
makokineti¤i ve farmakodinami¤inin do¤as› ve magnitü-
düne akut etkilerini inceledik.  

Metodlar. Hastalar. Klinik olarak ‹PH tan›s› konulmufl olan 12 hasta
(10 erkek, 2 kad›n) çal›flmaya kat›ld›. Hasta/tedavi karakteristikleri flöy-
leydi [ortalama ± SS (aral›k)]: yafl 61 ± 9 (42-74), hastal›k süresi 6.3 ± 3.1
y›l (2-13), levodopa tedavi süresi 4.8 y›l ± 2.8 y›l (1-11), levodopa dozu 604
± 127 mg/gün (400-850 mg/gün) ve levodopa dozlar›/gün 2.8 ± 0.6. ‹nk-
lüzyon kriterleri ›l›ml›-orta dereceli ‹PH (Hoehn-Yahr evreleri I-III, med-
yan II) ve en az 6 ay optimal levodopa/karbidopa tedavisi (250/25mg).
Ciddi kardiyak, renal, pulmoner, hepatik veya gastrointestinal hastal›kla-
r› olan ‹PH hastalar› d›flland›.

Sultan Qaboos Üniversitesi, Muscat, Umman Sultanl›¤›, Medikal
Araflt›rma ve Etik Komitesi çal›flmay› onaylad› ve her bir olgudan bilgi-
lendirilmifl onam formu al›nd›.

Protokol. Hastalar 4 gün süreyle yat›r›ld›lar. Tüm hastalar›n kafein
kullan›m› öyküsü vard› (≥ 1-3 kupa kahve veya çay/gün). Kafeinin mak-
simum plazma konsantrasyonuna ulaflma süresi (Tmax) al›m›ndan sonra
yaklafl›k 15-120 dakika sürmektedir.2 Kafeinin levodopan›n absorpsiyonu
üzerine etkisi ile ilgili bilgi olmad›¤›ndan, kendimizce kafeini levodopa
al›m›ndan 15 dakika önce uygulamaya karar verdik. Bu çift-kör çapraz
kesitsel çal›flma flu flekilde dizayn edilmiflti: oral kafein (200 mg) veya
plasebo levodopa 250 mg/karbidopa 25 mg standart oral tabletinden 15
dakika önce uygulan›l›yordu. Tedavi sekans› randomize edilmiflti ve 48
saat sonra, hastalarda karfl›l›kl› çapraz geçifl yap›l›yordu. Çal›flma gece
boyu açl›k sonras› sabahtan gerçeklefltirilmiflti. Son levodopa, beraberin-
de kullan›lan antiparkinsonyen ilaçlar ve kafein içeren içecek al›m› her
bir çal›flmadan 12 saat önceydi. Hastalara levodopa al›m›ndan 90 dakika
sonra hafif standart bir kahvalt› yapmalar› için izin veriliyordu. Ek anti-
parkinsonyen ilaçlara o günkü çal›flma tamamland›¤›nda, ö¤len devam
ediliyordu. Kafein içeren içeceklere çal›flmalar  aras›ndaki 48 saat boyun-
ca izin veriliyordu.

Levodopa  farmakokineti¤i. Plazma levodopa farmakokineti¤i her iki te-
davi s›ras›nda da incelendi. Plazma levodopa analizleri için kan örnekleri le-
vodopa al›m› öncesinde (0 saat) ve ard›ndan al›mdan 0.5, 1, 1.5, 2 ve 3 saat
sonra al›nmaktayd›. Levodopa kan örnekleri daha önce bildirildi¤i gibi al›n-
m›fl ve çal›fl›lm›flt›.5 Levodopa için flu farmakokinetik de¤iflkenler ölçülmüfl-
tü: Tmax, maksimal plazma levodopa konsantrasyonu (Cmax) ve lineer tra-
pezoid kural›na göre 3-saat plazma levodopa konsantrasyonu-zaman e¤risi
alt›ndaki alan (AUC0→3saat).

Farmakodinamik analizler. Her iki durumda, klinik de¤erlendirme
kan örneklenmesi ile paralel olarak gerçeklefltirilmifltir. Parkinsonizm en
çok tutulmufl elde alternan parmak vurma h›z› (vurma/dakika), yürüme
h›z› ve daha önce tarif edildi¤i flekilde tremor/diskinezi skoru6 ile de¤er-
lendirilmifltir. Yan›t latans› bazallerden vurma h›z›nda %15 (latvurma)
üzerinde art›fl ve yürüme h›z›nda (latyürüme) %25 üzerinde art›fl olarak
tan›mlanm›flt›r. Etki magnitüdü maksimum ve bazal motor etkiler aras›n-
daki fark olarak hesapland›. Kafein (veya plasebo) ile meydana gelen mo-
tor yan›t genel büyüklü¤ü 3-saat parmak vurma etkisi e¤risi alt›ndaki
alan (AUCtap) ve yürüme e¤risi alt›ndaki alan (AUCyürüme) ile linear tra-
pezoidal kural kullan›larak tahmin edildi. Kan bas›nc›, nab›z h›z› ve ilaç
yan etkilerinin (ADR) meydana gelmesi monitörize edildi. 

Veri analizleri. Sonuçlar, baflka flekilde belirtilmedikçe ortalama ±
SEM olarak bildirildiler. Mümkün oldu¤unda, veriler Student t testi ve-
ya tekrarlanan-ölçümler varyans analizleri (Newman-Keuls post hoc tes-
ti) kullan›larak de¤erlendirildiler. Anlaml›l›k düzeyi olarak p < 0.05 kabul
edildi.

Sonuçlar. Levodopa farmakokineti¤i. Kafein veya plasebo al›-
m› sonras› levodopa farmakokinetikleri flekilde gösterilmifltir.
Levodopa için bazal de¤erler iki çal›flma günü aras›nda anlaml›
farkl›l›k göstermemekteydi. Levodopa için Tmax kafein ile plase-
bo ile oldu¤undan daha k›sayd› ( 1 saat ila 1.5 saat; p = 0.003). An-

Özet—Yazarlar idiopatik Parkinson hastal›¤› olan 12 hastada kafeinin levodopa far-
makokineti¤i ve farmakodinami¤i üzerine etkilerini çal›flt›lar. Bu çift kör, randomi-
ze, çapraz kesitsel çal›flma kafeinin levodopa maksimal plazma konsantrasyonunu
k›saltt›¤›, levodopa yürüme ve parmak vurma motor yan›t› latans›n› azaltt›¤› ve yürü-
me yan›t›n›n amplitüdünü artt›rd›¤›n› göstermifltir. Levodopa öncesi kahve verilme-
si baz› Parkinson hastalar›nda farmakokineti¤i iyilefltirebilir.
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cak levodopa Cmax ve AUC0→3 saat de¤erleri kafein ve plasebo ile
karfl›laflt›r›labilir düzeydeydi. 

Levodopa farmakodinami¤i. Bazalde, parmak vurma h›z› ve
yürüme h›z› her iki farmakolojik durumda benzerdi. Latvurma
plasebo ile kafeinle oldu¤undan üç kat daha uzundu (1.5 saat ila
0.5 saat; p = 0.009), latyürüme kafein ile plasebo ile oldu¤undan
%50 daha k›sayd› (0.5 saat ila 1 saat, p = 0.03). Kafein sonras› vur-
ma magnitüdü plasebo sonras›nda olandan %39 daha fazlayd›, yü-
rüme yan›t›ndaki magnitüd ise %44 idi (p < 0.001). Diskinezi, vi-
tal bulgular veya ADR’lerde iki farmakolojik kondisyon aras›nda
fark yoktu.

Tart›flma. Bulgular›m›z, kafeinin levodopa emilimini art-
t›rd›¤›n› ve motor yan›t latans›nda anlaml› k›salma sa¤lad›-
¤›n› göstermektedir. Tmax de¤erindeki bu azalma için olas›
bir mekanizma, gastrik asit sal›n›m›ndaki inhibitör etkisi
olabilir ki bu gastrik boflal›m› h›zland›r›yor veya artt›r›yor
olabilir ve bunun sonucu olarak levodopa emilimi h›zlan›-
yor veya art›yor olabilir.2,7 Gastroparezisi olan ‹PH hastala-
r›nda, kafeinin gastrik boflalt›m üzerindeki herhangi bir
etkisi yararl› olacakt›r. Daha önceki bildiriler ile uyumlu
olarak, minimum efektif levodopa eflik de¤eri 6-8 μmol/L
düzeylerindeydi.7

Farmakodinamikler ile ilgili olarak, levodopa yan›t›nda
belirgin olgular aras› varyans gördük, bu örne¤in vurma
magnitüdünde anlaml› olmayan %39’luk bir art›fl için de
geçerliydi. Kafein uygulamas›ndan sonra klinik yan›t, özel-
likle parmak vurma 3-saat intervali süresince artmaya de-
vam etti ki bu kafeinin dopamin reseptörü mediatörleri
üzerinde bir rol oynayabilece¤ini iflaret etmektedir. Bu te-
oriyi destekleyen kan›tlar [11C] raclopride kullan›lan in-
sanlardaki PET taramas› çal›flmalar›ndan orijin alabilir ki
bu çal›flmalar kafein uygulanmas› sonras›nda striatumda
dopamin reseptörü ba¤lanmas›nda art›fl göstermifltir.1

Kronik uygulanan kafein üzerine erken çal›flmalarda
bromokriptin, levodopa veya piribedil ile beraber verildi-
¤inde antiparkinsonyen etkilerde art›fl göstermemifltir.3,4

Ancak bu çal›flmalardan birinde, kafeinin efl zamanl› uygu-
lanmas› ile levodopa diskinezilerinin süresinde art›fl bildi-
rilmifltir.4 Bu önceki kafein çal›flmalar› bizim çal›flmam›z-
dan belirgin flekilde farkl›d›r, ilk olarak kafein ile tetikle-
nen tafliflaksi potansiyeli ile beraber olan kronik kafein te-
davisi ile; ikinci olarak s›n›rl› say›da (alt›) hastada nispeten

yüksek kafein dozlar› (800-1400 mg) kullan›lmas›; üçüncü
olarak, ‹PH hastalar›n›n heterojen populasyonlar› ile; ve
son olarak farmakokinetik/farmakodinamik korelasyonla-
r›n yoklu¤u ile karakterizedirler.

Baflka bir spesifik olmayan adenozin antagonisti olan
teofilin kronik tedavi s›ras›nda ‹PH’de “aç›k” (on) süreyi
iyilefltirmemifltir.8 Çift kör, çapraz kesitsel, plasebo-kon-
trollü çal›flmadan elde edilen sonuçlar teofilinin sadece
akut levodopa testi (k›sa süreli yan›t) s›ras›nda akinezi
üzerine olumlu etkisi oldu¤unu göstermifltir. Aksine, se-
lektif A2A-reseptör antagonisti, istradefilin, belirgin derece-
de daha az diskinezi ile beraber antiparkinsonyen yan›t›
potansiyelize etmifltir9 ve levodopan›n etkisini yar› süresi-
ni uzatm›flt›r. Yak›n zamanda reserpin verilmifl s›çanlarda-
ki deneysel bir çal›flma eflik de¤er alt› kafein dozlar›n›n tri-
heksifenidil (benzheksol) ile kombinasyonunun akineziyi
tam olarak geri döndürdü¤ünü göstermifltir.10 Bu veriler
düflük doz ve muhtemelen daha seçici adenozin antago-
nistlerinin konvansiyonel antiparkinson ajanlara sinerjik
adjuvanlar olarak baz› ‹PH hastalar›nda potansiyel terapö-
tik faydaya sahip olabileceklerini desteklemektedir.
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fiekil. Plasebo(aç›k halkalar) veta kafein 200 mg (kapal› halkalar) sonras› tek oral doz (250 mg + 25 mg karbidopa) sonras› levodopa plaz-
ma konsatrasyonu profili (A). klinik yan›tlar›n temporal profilleri: vurma h›z›nda (B) ve yürüme h›z›nda (C) de¤ifliklikler. De¤erler ortalama
± SEM (n = 12).* p ≤ 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. L-dopa, levodopa; kons., konsantrasyon
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