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Özet : Sentetik bir ergo alkaloidi olan bromokriptin, dopaınin 

agonistidir. Başlıca prolaktin honnonunun sekresyonunun in

hibe edilmesinde ve Parkinson hastalığında kullanılır. Bu ta

ramada bromokriptinin fizikokimyasal ve farmakolojik özel

likleri,farmakokinetiği ve biyoyararlılığı tartışılmıştır. 
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GİRİŞ 

yoyararlılık,farmakokinetik 

Ergo alkaloidlerinden a-ergokriptinin bromlanmasıyla 
elde edilen bromokriptinin. çok geniş bir tedavi pen
ceresi vardır. Başlıca etkisini prolaktin hormonu üze
rinde göstererek, salırrunı baskılar; aynca D2 doparnin 
reseptörlerini uyararak doparninerjik etki de gösterir. 
Bromokriptin; Parkinson hastalığının, prolaktin sal
gısının artmasına bağlı olarak gelişen kadın has
talıklannın, yine prolaktin hormonunun yükselmesine 
bağlı olarak gelişen erkek infertilitesi ve androjenik ra

hatsızlıklann, selim (iyi huylu) meme hastalıklarının ve 
tümörlerinin, selim hipofiz tümörlerinin ve ak

romegalinin tedavisinde yaygın olarak kul
larulrnaktadır. 

GENEL BİLGİLER 

Bromokriptin, ilaç şekilleri içinde mesilat hızu olarak 
bulunmaktadır. Bromokriptin mesilat 2-bromo-<X
ergokriptin metansülfonat (2-bromo-12'-hidroksi-2'-(1-
metiletil}-5' - (2-metilpropil-S'a -ergotaman-3',6',18-trion 
metansulfonat)m açık formülü Şekil 1' de gö
rülmektedir. Molekül ağırlığı; 

Bioavailability File : Bromocriptine 

Summary : Bromocriptine, a semisynthetic ergot alkaloid 

dmg, is a dopamine agonist. it has been mainly usedfor the 

inhibition of prolactine secretion and for the,., treatment of 

Parkinson's disease. The physicochemical and 

pharmacological properties, pharmacokinetics and 

bioavailability ofbromocriptine is discussed in this review. 

Key words: Bromocriptine,prolactine, Parkinson's disease, 

bioavailability, pharmacokinetic 

Şekil 1. Bromokriptinin açık formülü 

bromokriptin ( C:ı:ı H40 Br N5 0 5 ) için 654.61 g, 
bromokriptin mesilat ( C:ı:ı H44 Br N5 0 8 S) için 750.71 g'dır. 

Beyaz, açık san veya çok hafif gri renkli kristal tozdur. 

Kokusuz veya çok hafif kokuludur. 

Bromokriptin mesilat 180-200° C de parçalanır. Erime 

noktası ve ergime aralığı yoktur. Polirnorfizm gös

termez. 

Sudaki çözünürlüğü çok düşüktür(0.8 mg/ g). En çok 

metanolde çözünür (910 mg/ g). Etanolde daha az 

çözünmektedir (23 mg/ g). Mide ve barsak sıvısında 

37±2 °Cdeçok az(<% 0.1) çözünmektedir1. 
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Sudaki çözünürlüğünün çok düşük olması nedeniyle 
pKa'sı, metilselüloz / su (8:2) da tayin edilmiştir. 
0.0078 M çözeltisinin pKa' sı 4.90 ± 0.05 tir. 

Brornokriptin mesilatın, pH=l.2/n-oktanol ve pH=7 5/ 
n-oktanol için partisyon katsayıları 190 ve 1.235 olarak 
bulunmuştur1 . 

Brornokriptin, sıcaklığa, ışığa ve oksijene duyarlıdır 
(kalı ve çözünmüş durumdayken). Sulu veya sulu
alkolik çözeltilerde çok stabil değildir. Hidroliz ürünü 
2-brorno-lisergamid ve 2-bromo-lisetjik asit ve onlann 8 
a-izomerleridir. 

Miktar tayini yöntemleri 

Bromokriptinin miktar tayini yöntemleri arasında, tit
rirnetrik, spektroskopik [(IR) ve (UV)2, kolorimetrik, 
kromatografik [kağıt3, ince tabaka(tfK)4, gaz5, yüksek 
basınçlı sıvı (HPLC)2,6 ] yöntemler en çok kul
lanılanlardır. Bu yöntemler tek başlarına daha az spe
sifiktirler, birlikte kullanılınca duyarlılıkları art
maktadır. Örneğin ilaç şekillerinden bromokriptin me
silat, trK ile izole edildikten sonra UV spekt
rofotometrisinde tayin edilebilir. Yine ilaç şekillerinden 
metanolle ekstrakte edilerek HPLC ile de tayin edi

!ebilir6. 

Vücut sıvılarında ve dokularda tayini 

Analitik yöntemler, bromokriptin mesilatın miktar ta
yini için hassas olmalarına rağmen biyolofik sıvılardan 
tayin ·için uygun değillerdir. Farmakokinetik ça
lışmalarda vücut sıvılarından tayin için tek metod im
münoradyometrik yöntem (RIA) dir7. RIA kitleri ile 

vücut sıvılarından pikogram düzeyinde ölçüm ya
pılarak değişmeyen bromokriptin miktarı tayin edi
lebilir1,2. Parkinson hastalığında yüksek doz se
viyelerini, plazmada, gaz veya likit krornatografiyle ölç
mek mümkündür. Bu yöntemlerle plazmada öl
çülebilen en düşük bromokriptin miktarları aşağıda 

belirtilmiştir: 

·Gaz kromatografi5 

Mass fragrnentografi5,8 

HPLC5,6 

RJA7 
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: O.Sng/mL 

: 1.0 ng/rnL 

: 10 ng/rnL 

: 1-2 pg/mL 

FARMAKOLO]İK ÖZELLİKLERİ 

Güçlü bir doparnin agonisti olan bromokriptin, liserjik 
asit türevi yan sentetik ergo alkaloididir9-B Alkaloidin 
üzerindeki bromür atomu, D2 reseptörlerine güçlü ago
nist etkiyi sağlamaktadır Bromokriptinin tüm far
makolojik etkileri, santral sinir sistemi, kardiyovasküler 
sistem, hipofiz bezi ve gastrointestinal(Gİ) kanal üze
rindeki dopamin reseptörlerinin uyarılanmn so
nucudur14-17. 

Santral sinir sistemi üzerindeki doparnin reseptörlerinin 
uyancı etkisi Parkinson hastalığının tedavisinde önem
lidir. Ekstraprarnidal sistemdeki doparninetjik nö
ronlarla motor kontrol ve tuberoinfundibüler nörorılarla 
hipofiz prolaktin salgılanmasının düzerılenrnesi, bro
mokriptinin fannakolojik etkileridir. Her iki etkisi de 
çok güçlü olduğu için klinikte her iki alanda; nöroloji!< 
etkileri (motor kontrol) nedeniyle Parkinson has
talığında16,18,19 endokrinolojik etkileri nedeniyle, art
nuş olan hipofiz prolaktin hormonu salgılanmasının 
baskılanrnasmdalD,l?,20,21 yaygın olarak kul
lamlrnaktadır. Prolaktin hormonu salgılanmasının art
ması, organizmada çeşitli sistemleri etkilemekte ve bazı 
rahatsızlıklara neden olmaktadır20. Örneğin galaktore, 
amenore, kadın ve erkek infertilitesi, meme ve prostat 
tümörleri v.b' dir. 

Brornokriptinin endokrinolojik etkilerinden bir diğeri 
de, akromegali hastalarında somatotropin hormonu sal
gılanmasının baskılanması, aksine normal kişilerde ise 
geçici olarak yükseltilmesidir22-27. 

Klinikte kullanıldığı yerler 

• Laktasyonun inhibe edilmesinin gerektiği du
rumlarda ı 7,28-31 

• Galaktore, amenore tedavisinde32,33 

• Corpus luteum yetersizliği ve premenstrual send
romun tedavisinde15,34 

• Purpural inastitis ve selim meme tümörlerine bağlı 
semptornlann(ağn,şişlik v.b) giderilmesi ve te
davisinde26,35 

• Kısırlık tedavisinde(kadın ve erkek infertilitesin
de)B,15 

• Fibrokistik beyin (hipofiz) tümörlerinde ve hipofiz 
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adenomda tümörlerin küçültülmesi veya yok edil
mesinde36,37 

• Prolaktinin neden olduğu impolans tedavisindel5 

• Akromegalide büyüme hormonunun bas-
kılanmasında 13,24,36 

• Hiperprolaktinerni olgularının tümünde plazma se
viyesini normal seviyeye getirmek için3843 

• Parkinson hastalığında tek başına veya levodopa ile 
kombine olarak 3,18. 

FARMAKQKİNEIİGİ VE BİYOYARARLANIMI 

Emilimi 

Oral Uygulamalar 

Bromokriptin ve aynı gruba dahil olan ergo al
koloidlerinin, insanlarda ve deney hayvanlarında ya
pılan ·çalışmalarında belirtildiği gibi, farmakokinetik 
parametreleri benzer özellikler göstermektedirlerl,2,44. 
Emilim hepsinde hızlıdır. Bromokriptinin en hızlı emi
len ergo alkaloidi· olduğu bulunmuştur22. Ergo al
koloidlerinin pek çoğunun, insanlarda, plazmadaki 
maksimum ilaç konsantrasyonu (~aks) ve doz ara
sında lineer kinetik gösterdikleri, 2 kompartmanlı açık 
modele uyum gösterdikleri1 ve santral kom
partrnandan 1. derece kinelikle uzaklaştıkları bil
dirilmektedir2,45. 

Bromokriplin oral yoldan kullanıldığında, Gi kqnaldan 
hızla, fakat yalnızca % 28-30' u emilmektedir. Emilen 
bromokriplinin % 94' ü ilk geçiş etkisine uğrar ve sa
dece % 6' sı sisternik dolaşıma katılır. 

Ergo alkaloidleri ile yapılan bir çalışmada bro
mokriptin, 1 mg dozda oral verildiğinde ~aks 2.15 
ngeq/mL, maksimum ilaç konsantrasyonuna ulaşn:ıa 
süresi(İuıaJd ise 1.4 saat olarak saptanmıştır2. Bir 
başka çalışmada ise 2.5 mg bromokriptin oral uy
gulandığında ~aks 0.51± 0.ül rırnol/L, İuıaks ise 2.3 ±0.2 
saat olarak ölçülıriüştür7. Haring ve arkadaşlarının 
yaptıkları bir çalışmada ise 5 mg bromokriplin 12 saat 
aralıklarla oral olarak, dokuz giinlük bir periyodda uy
gulanmış, ~aks 200 pg/mL ve trnaks 1-2 saat olarak 
saptanmıştır8. 

Parkinson tedavisinde levadopa ile kombine kul
lanıldığında etkinliği artmaktadır. On hasta üzerinde 
yapılan bir çalışmada, 12.5, 25, 50, 100 mg bro
mokriptin oral uygulandığında İuıaks 30-210 dakika 
(ortalama 102 ± 9.6 dakika) olarak saptanmıştır. Sağ

lıklı gönüllülerde ise İuıaks 3 saat olarak bulunmuştur. 

Doz ile cmaks arasında lineer ilişki olduğu bil
dirilmektedir 14. 

Bir başka çalışmada ise, bromokriptin, yine 12.5-100 mg 

doz aralığında oral uygulandığında ~aks 4-20 ng/mL, 
İuıaks 2-3 saat olarak ölçülıriüştür. Parkinson has
talığının ted~visinde optimum ~aks' ın 2-5 ng/mL ol
ması istenmektedir. Bromokriptinin plazmadaki yüksek 
seviyesi uzun süre devam etmekte ve 4. güne kadar 
plazmada ölçülebilmektedir22. 

Bromokriptinin, 5 mg' !ık normal(klasik) kapsüllerinin 
ve yine 5 mg' !ık uzal!lmış etkili kapsüllerinin oral uy
gulamasıyla yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, far
makokinetik parametreler arasında farklılıklar bu, 
lunınuştur46-48. Drewe ve arkadaşlarının yaptıkları ilk 
çalışmada 5, mg'hk kapsüller tek doz uygulanmış ve 

emilimin 1.derece olduğu belirtilmiştir. A yru ça

lışmada, tabletlerin aç ve tok karnına kullanıldığında, 
farmakoki,;_etik parametreleri değiştirip, de

ğiştirmediği de incelenmiştir46. Bu çalışma sonucu bu
lunan farmakokinelik parametreler Tablo l' de kar
şılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu çalışmada eğri al

tındaki alan(EAA)' !ar karşılaştırıldığında, ilaç şel<illeri 
arasında klasik ilaç şekli ile uzanlmış etkili ilaç şekli ve 
açlık-tokluk dı.İrumunda arılamlı fark olınadığı be

lirtilmektedir. Bağıl biyoyararlılık; salımı uzatılmış ilaç 
şeklinde, aç karnına % 84.6, tok karnına % 107.5 olarak 
bulunmuştur. Salımı uzanlmış kapsüllerle normal kap

süllerin biyoyararlamrnımn da, aç veya tok karnına 
alındığında, istatistiksel olarak farklı olmadığı bil

dirilmiştir. Salımı uzatılmış kapsülün Cmaks değerleri 
her iki halde de normal tablete göre arılamlı olarak düş

müştür. İuıaks ve gecikme süresi(tıagl değerleri ise, sa
lımı uzatılmış ilaç şekillerinde arılamlı olarak art

mıştır. lıag değerleri karşılaştırıldığında her iki ilaç 
şeklinde de tok kanuna alındığında hemen hemen iki 

kat artmaktadır46. 
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Tablo 1. 5 mg bromokriptin içeren klasik ve salımı uza
blmış ilaç şekillerinin, aç ve tok kamına alın
dıklarında bulunan fannakokinetik pa
rametreleri46 

ilaç şe!Qllen 
Parametreler A B c D 

EAA(pg.saaVml) 3688 3603 3228 3770 
Bağıl byoyaraJılık(%) 

Cmaks (pg'ml) 
tmaks (saat) 
t189 (saat) 

A: Nomıal kapsül-aç kamına 
B: NomıaJ kapsül-tok kamına 

100 
691 
1.64 
0.38 

C: Uzatılmış etkili kapsül-aç kamına 
D: Uzatılmış etkili kapsül-tok kamına 

96.7 84.6 107.5 
402 172.1 206 
4.06 8.5 8.06 
0.79 1.35 2.38 

Yine salımı uzatılmış ticari ilaç şekli ile klasik bro
mokriptin ilaç şeklinin karşılaştırıldığı bir başka ça
lışmada da 5 mg oral tek doz, aç karnına ve tokken ve
rilıniştir47. Salımı uzatılmış ilaç şekillerinde 'maks yük
selirken buna karşılık ~aks da anlamlı olarak düş
mektedir. Şekil 2' de plazma brornokriptin kon
santrasyonları görülmektedir. 

'" 
·ı 

j 400 

g 
"' 300 

~ 
'il 
ğ 200 

"' 

Şekil 2. 

" /..uıı:uııS..UtJ 

24 10 l6 

5 mg klasik ve salımı uzatılmış bromokriptin ilaç 

şekillerinin plazma bromokriptin seviyeleri (G stan
dart kapsül, O salımı uzahlmış kapsül-aç kamına, 
O salımı uzahlmış kapsül-tok kamına)47 

Aynı araştınna grubunun yaptıkları bir başka ça
lışmada da yine 5 mg oral kapsüller(A) ve salımı mo
.difiye edilmiş kapsüller karşılaştınlmıştır48. Salımı 
rnodifiye edilen kapsüller, in vitro salım hızlarına göre, 
salımı yavaş(B), salımı orta(C) ve salımı hızh(D) olmak 
üzere üç değişik formda hazırlanmıştır. Bu çalışmaya 
ait verilen farrnakokinetik parametreler Tablo 2' de gös-
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terilrnektedir. Bu çalışmanın plazma konsantrasyonları 
da Şekil 3' de görülmektedir. çalışmada C ve D form
larında çözünme hızının arhşıyla brornokriptinin emi
liminin ve biyoyararlılığının da arthğı belirtilmektedir. 
B forrnülasyonunun biyoyararlılığınm, D for
mülasyonunun biyoyararlılığından istatistiksel olarak 
düşük olduğu, fakat B ve C arasında anlamlı fark ol
madığı belirtilmiştir. Salımı yavaş modifiye kapsülde 
biyoyararlanımın düşmesi, ilaan kalın barsaktan ge
çişi sırasında, viskoz kalın barsak içeriğinin etkin mad
denin difüzyonuna ilave bir engel oluştunnasına bağ
!anmışhr. Salımı modifiye edilen formülasyonların 
~aks değerleri de biyoyararlılığa paralel olarak art
maktadır. 'maks değerleri ise artan biyoyararlarumla be
raber çok az düşme eğilimi göstermektedir. MRT (or
talama kalış süresi) değerleri ise, standart kapsüle göre 
artmaktadır. Fakat salımı uzatılmış formülasyonların 
MRT değerleri arasında herhangi bir fark gö

rülmemiştir. 

Tablo 2. 5 mg bromokriptin içeren normal ve salımı 
uzatılmış kapsüllerin oral uygulama sonucu 
elde edilen farınakokinetik pararnetreleri48 

A:Standart kapsül 

A 
22.ıw:ıı 

100 
34!lt10l 

1l!l±0.47 
B.5±23 

B: Modifiye kapsül-salımı yava:; 
C: Modmye kapsüesalımı orta 
D: Modiiye kapsül-salımı h•lı 

~ zo 

' ' 1 15 

" 

1849±6135 
89.a±oo.9 

9'lB2 
10.3'!0.59 

17.1±2.1 

/..ım.ın( ~~-" ı 

c 
2157±731 

104.5±482 
117±<18 

7.sat3.40 
16.4fil.7 

D 
<l376±11ll 

1Zl.1±5:l 
164i!l'i 

6.?lfil.Cl! 
13.?fil.4 

Şekil 3. 5 mg standart ve salım hızlan farklı modifiye bro
mokriptin kapsüller uygulandıktan sonra plazma 
bromokriptin seviyeleri (411 standart kapsül (A), O 

form B, O form C, ı'> form D)48 
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Sıçanlarda yapılan farrnakokinetik ve farmakodinamik 
bir çalışmada, bromokriptin oral, N ve intrakardiyak 
olarak uygulanmıştır. Bu çalışmada radyoaktif işaretli 
ilaç kullanılmış, plazma ve dokulardaki dağılım in
celenmiştir44. Dokulardaki konsantrasyonlar in
celendiğinde, en yüksek değerlere karaciğer, akciğer, 
böbrekler ile hipofizde rastlanmışhr. Oral ve int
rakardiyak uygulamadan sonra kan ve diğer do
kulardaki (radyoaktivite ölçümlerine göre) kon
santrasyonlar Şekil 4' de görülınektedir. 

ıooo 

ıooo 

' 2 l ••• 7 •• '° " •ı 

Dokl..l veya organ 

Doku veya oraan 
Kan 1 
Karaciğer 2 
Akciğer 3 
Dalak 4 
Beyin 5 
Böbrek 6 
Kalp 7 
Kas dokusu 8 
Yağ dokusu 9 
Uterus 10 
Overler 11 
Hipofiz 12 

Şekil 4. 1 mg/ tek doz oral ve intrakardiyak bromokriptin 
uygulanmasından sonra (O oral, 111 intrakardiyak) 
doku konsantrasyonlan44 

Oral, N ve intrakardiyak olarak 1 mg/kg tek doz ve
rildikten sonra farmakokinetik parametreler he
saplanmıştır. Bromokriptinin biyoyararlılığınm çok 
düşük olduğu(% 6) ve emilen bromokriptinin % 81-85' 
inln ilk geçiş etkisine uğradığı belirtilmektedir44. Bi
yoyararlılığınm düşük oluşunun ilk geçiş etkisiyle 
ilişkisini incelemek arnaayla ikinci grup hayvanlara, 
bromokriptin uygulamasında_ önce hepatik mik
rozomal enzim inhibilörü olan proadifen ile ön tedavi 
uygulanmıştır. Her iki grup hayvanla yapılan ça
lışmalar sonucu bulunan farmakokinetik parametreler 
Tablo 3'de gösterilmiştir. 

Mikrozomal enzim inhibitörü (proadifen) ile ön tedavi 
olan deney hayvanlarında, kan ve dokulardaki bro
mokriptin seviyesi daha yüksek ve daha uzun süreli ol
maktadır. Sonuçta EAA ve yan ömür de artmaktadır. 

Bu çalışmada, mikrozomal enzim inhibitörü kul
lanılarak, biyoyararlılığın % 6' dan % 22' ye yük
selebileceği bildirilmiştir. 

Tablo 3. 1, 5, 10 mg/kg dozlarda oral ve ı mg/kg N 
tek doz bromokriptin uygulanan erkek sı

çanlarda(proadifen ön tedavili veya !eda visiz) 
farmakokinetik parametreler44 

pıra1iın io ön lıdal<I ön-
F-ti< 1 Qıj Qıj Qıj w Qıj Qıj Qıj N _, 

1 1rrgi>g 5rrgi<g 10rrgl<g 1rrgl<g 1rrgl\g 5rrgi<g 10mgl'2 1"9'9 

CrM<s (f\llnij 34 64 714 130 3.2 19 42 164 

IM.I~ 12l 1.42 0.75 0.33 1.3' 1.67 1.50 0.33 

EAA(rgsaattııl) 50 164 1475 223 10 70 23l 159 

t112(saaQ 2.33 3.63 243 1.56 1.00 2.47 3.44 1.02 

~"'l'• 5 6 5 5 6 

Bromokriptinin santral etkileri, beyin dokusuna penetre 
olduğunu göstermektedir44. Deney hayvanlarında bro
mokriptin, kan-beyin bariyerini yavaş geçmektedir. 

Parenteral Uygulamaları 

Bromokriptinln, 4-6 hafta sürekli salım yapan, uzun et
kili enjeksiyonluk iki farklı ilaç şekli mevcuttur. Par
lodel LA (Long acting), bromokriptinin, polilaktik asitle 
hazırlanmış mikrokürelerini içermektedir. Parlodel 
LAR (Long acting repeatable), polilaktit poliglikolit ile 
hazırlanmış mikroküreleri ihtiva eder. Parlodel LA ve 
Parlodel LAR 50 mg bromokriptin mesilat içerir ve 
derin intramüsküler (iM) enjeksiyon ile uygulanırlar. 

Uzun süreli tedavileri gerektiren hastalıklarda, oral yol
dan bromokriptinln uygulanamadığı durumlarda, pa
renteral, uzun etkili ilaç şekilleri kullanılmaktadır. 

Bromokriptinin uzun etkili parenteral ilaç şeklinin 
(Parlodel LA) farmakokinetiğini incelemek üzere 
karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır49 . Bu ça
lışmada plazma prolaktin, büyüme hormonu ve 
bromokriptin seviyeleri 35 gün boyunca izlenmiştir. 
Sağlıklı erkek gönüllülere tek doz 50 mg uzun etkili 
bromokriptin (Parlodel LA) İM olarak enjekte edil
miştir. Karşılaştırma, oral olarak günde üç kez 1.25 
mg bromokriptin tabletler verilerek yapılmıştır. 
Farmakokinetik parametrelerin bulunmasında non
lineer regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

Uzun etkili brornokriptinin İM enjeksiyonundan sonra, 
plazma bromokriptin konsantrasyonu önce hızla arta
rak, yaklaşık iki saat sonra 1.65 ng/ mL' ye ulaşmıştır. Son
ra beşinci güne kadar yavaşça düşerek 0.68 ng/mL' ye 
gelmiştir. 14.gün tekrar artarak 0.91 ng/ml' ye ulaşnuş, 
sonra tekrar azalarak, 35. gün ortalama 0.36 ng/mL' ye 
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düşmüştür. Plazma konsantrasyonunun hızla yük

sekliği ilk zaman diliminde yan ömür t112=0.17 saat ola

rak, 15-35.günler arasında ise t112=384 saat olarak bu

lunmuştur. Bu çalışmada ölçülen plazma prolaktin 

hormonu seviyesi 5.6±:0.6 ng/mL' den 30 dakika içinde 

hızla düşerek, 60. dakikada 3.1±0.3 ng/mL' ye ve 120. 

dakikada ise 2.0±0.2 ng/mL' ye inmiştir. Prolaktin hor

monu salımının inhibisyonu, 35 günden fazla devam et

mektedir. Bu süre içinde ölçülen prolaktin seviyesi or

talama 1.4±0.2 ng/ mL olup kontrol grubun prolaktin se

viyesinden (6.4±0.6) anlamlı olarak düşüktür. 

Ayda bir kez uygulanan uzun etkili enjeksiyonluk 

formlarının, hiperprolaktinemi nedeniyle oluşan tü

mörlerin(hipofiz, meme v.b.) uzun süreli tedavilerinde 

daha elverişli olduğu, çok uzun süre (6 ay - 1 yıl), is

tenen plazma veya doku konsantrasyonunu temin et

tiği bildirilrniştirso. 

l.J zun etkili, tekrarlanabilir enjeksiyonluk ilaç şeklinin 

(Parlodel LAR), oral ilaç şekliyle, prolaktin inhibisyonu 

ve dolaşımdaki bromokriptin seviyesi ile lokal veya 

sistemik yan etkileri açısından karşılaştınldığı bir ça

lışmada, hiperprolaktinemili hastalar gruplara ay

rılarak, bir gruba tek doz 50 mg bromokriptin lM en

jeksiyonla, diğer gruba ise günde üç defa 2.5 mg bro

mokriptin içeren oral tablet verilmiştir51. Plazma bro

mokriptin ve prolaktin konsantrasyonları 42 gün bo

yunca izlenmiştir. Her iki ilaç şekline ait far

makokinetik parametreler Tablo 4' de verilmektedir. 

Plazma bromokriptin konsantrasyonları da Şekil 5' de 

görülmektedir. 

Tablo 4. 2.5 mg oral ve 50 mg lM (Parlodel LAR) bro

mokriptin uygulaması sonrası hesaplanan far

makokinetik paraıneıreıersı 

ilaç şe~Heıi 

Parametreler ORAL Parametreler l.M 

lmaks (saat) 4.0±20(4.0) 1ma<s (gün) 4.9±10.7(1.8) 

Cmaks (pg/ml) 200±100(200) Cmaks (pg/ml) 2800±1300(2500) 

EAA(pg.saatimQ 1000±500(1 000) EAA(pg.güniml) 31800±580(33600) 

50 mg lM uygulanan Parlodel LAR 28 gün boyunca or

talama 346±71 pg/mL plazma konsantrasyonu sağ

larken, terapötik etkin konsantrasyonu(108±16 pg/mL) 

en az 42 gün devam etmektedir. Her iki formulasyon 

(oral ve enjektabi), plazma prolaktin seviyesu;;n dü

şürülmesinde aynı derecede etkili olurken plazmadaki 

bromokriptin konsantrasyonunun lM enjeksiyon son-

180 

3000 

.:g- 2500 

~ 2000 .. 
5 1500 

~ 
e 1000 • 

Zaman( Gün) 

Şekil 5. 7.5 mg/gün ve oral ve tek doz 50 mg İM en
jeksiyon uygulanan hasta gruplarının plazma 

bromokriptin seviyeleri(+ oral, • iM.)51 

rası daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Lokal veya sis

temik,yan etkileri yönünden her il<l uygulama arasında 

anlamlı farklılık olmadığı ve yan etkilerin en çok ilk 

gün görüldüğü daha sonra azaldığı belirtilrniştir51. 

Yine oral ve uzun etkili enjektabl ilaç şeklinin kar

şılaşhnldığı bir başka çalışmada da benzer sonuçlar 

elde edilrniştir52 . Tek doz l.M enjeksiyonla prolaktin se

viyesini çok uzun süre (28-42 gün) düşük seviyede tut

mak mümkün olmaktadır. 

Vajinal uygulamaları 

Bromokriptinin G.I. sistemdeki düşük emilimi ve bu 

sistemdeki yan etkileri(bulantı, kusma, kramp,kanaına 

v.b) nedeniyle araştınalar mukozal yolu, özellikle va

jina mukozasını bromokriptin uygulamasında de

nemişlerdir. 

Bromokriptinin klasik oral tabletlerini iki denek gru

buna oral ve vajlnal tek doz uygulayarak, plazma bro

mokriptin ve prolaktin konsantrasyonlarının kar

şılaşhrıldığı bir çalışmada, 2.5 mg' hk tabletler oral 

alındığında İmaks=2 saat (tok karnına 3 saat) olmasına 

karşın vajinaya yerleştirildiğinde· İmaks=12 saat bu

lunmuştur53. Serum prolaktin seviyeleri incelendiğinde 

ise, vajinal uygulanan tabletler ile prolaktin kon

santrasyonunun her iki grupta da anlamlı olarak düş

tüğü belirtilmiştir53. Oral bromokriptin uygulanan 

grupta, prolaktin konsantrasyonu düşüşü 2-6 saatleri 

arasında biraz daha fazla olmuştur. Vajinal bro

mokriptin uygulayan grupta plazma bromokriptin kon

santrasyonundaki artış ve prolaktin seviyesindeki 

düşüş 12 saat devam etmiştir. Şekil 6' da oral, klasik 

tabletlerin oral ve vajinal uygulanmasıyla deneklerdeki 

plazma bromokriptin seviyeleri gösterilmiştir. 

Bu çalışmadan görüldüğü gibi vajinal bromokriptin uy-
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Şekil 6. Bromokriptinin vajinal ve oral uygulanmasından 
sonra elde edilen plazma bromokriptin seviyeleri53 

gulamalannda plazmada bromokriptin kon
santrasyonunun yükselmesi ve prolaktin seviyesinin 
düşmesi ortalama 8-10 saatte maksimum değerine 
ulaşmakta ama uzun süre devam e!rnektedir (en az 36 
saat). Oral uygulanan bromokriptin plazma pik kon
santrasyonuna ve prolaktin salımının maksimum in
hibisyonuna ilk birinci saatte erişmekte ama bu etkisi 
daha kısa süreli olmaktadır. Buna karşın, bromokriptin 
vajinal mukozadan daha yavaş fakat hemen tamamen 
emilmektedir. Emilimde bir gecikme süresi gö
rülmektedir (3.5-5.4 saat). Bu gecikmenin olası nedeni, 
vajinal ve G! mukozadaki bazı anatomik ve fizyolojik 
farklılıklar(ömeğin emilme alanı, pH) olabilir. 

Sağlıklı kadın gönüllülere 2.5, 5.0 ve 7 .5 mg !ık oral bro
mokriptin tabletlerinin vajinal olarak uygulandığı bir 
diğer çalışmada serum bromokriptin ve serum pro
laktin konsantrasyonları ölçillınüştfu54. Vajinal bro
mokriptin uygulamasından sonra elde edilen far
makokinetik parametreler Tablo 5' de verilmiştir. Plaz-

. ma bromokriplin ve prolaktin seviyeleri Şekil 7' de gös
terilmiştir. 

Tablo 5. 2.5, 5.0 ve 7.5 mg oral tabletlerin vajinal uy
gulanmasından sonra elde edilen far
makokinetik parametreler54 

DOZ 
Parametreler 25mg 5.0mg 75mg 
lmı<s(saat) 1ıt0.6 11.2±0.9 0.7±1.7 
Cmal'S(WrnL) 555±164 702±252 1055±220 
24. saatteki art. korıs(WrnL) 316±65 440±131 525±128 
EAA0-24saat(pg.saaVmL) 7C60±2094 9405:b3330 12943±2539 
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Şekil 7. Bromokriptinin vajinal uygulaması sonucu plaz
ma bromokriptin ve prolaktin seviyeleri54 

Bir diğer çalışmada ise broınokriptinin oral ve vajinal 
emilimi incelendiğinde, plazma prolaktin seviyesinin 
her iki uygulama ile yeterli olarak düştüğü be
lirtilmektedir55 

Bromokriptin tabletin vajinal uygularunasmın, mak
roadenom tedavisinde başarılı olduğu da bildirilmiş
tir56. Bu çalışmada hem tümör büyüklüğü hem de pro
laktin salımı incelenmiştir. Vajinal uygulamadan 9 saat 
sonra plazmada ölçülen bromokriptin seviyesi,oral uy
gulamadan 3 saat sonra ölçülen seviyeden Mı kez daha 
yüksek bulunmuştur.Tümör büyüklüğünün azal
masında vajinal bromokriptinin makroadenomda % 50-
100, mikroadenomda % 94-100 etkili olduğu be
lirtilmiştir5( 

Hem hipofiz rnikroadenoınlu, hiperprolaklinemili has
talarda hem de normal prolaktin seviyeli fakat ga
laktore, mastalji ve preınenstruel sendromlu hastalarda 
vajinal bromokriptinin yaklaşık iki yıl süreyle kul
lanıldığı bir çalışmada bromokriptinin vajinadan iyi 
emildiği bildirilmiştir57. Gi yan etkiler nedeniyle oral 
tedaviyi, uygulama güçlüğü nedeniyle de İ.M tedaviyi 
yarım bırakan hastalar, vajinal broınokriptini, te-
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davilcrinin sonuna kadar her gün, akşamları yatarken 

kullannuşlardır. Hiperprolaktinemili hastalarda plaz

ma prolaktin seviyesi anlamlı olarak düşmüş, rnik

roadenom boyutları ise ameliyata gerek olmayacak şe

kilde küçülmüştür. Prolaktin seviyesi normal olan 

amenoreli hastalarda 10/17, oligomenoreli hastalarda 

3/4, infertil kadınlarda da 2/4 oranında iyileşme bil

dirilrniştir57. 

Hiperprolaktinemili kadınlarda intravajinal uygulanan 

2.Smg'lık tabletlerin, hiç bir Gi yan etkiye neden ol

madan hastaları, kısa sürede(beş haftada) başarıyla te

davi ettiği bildirilmiştirss. 

Vajinal brornokriptin uygulandığında, tedavi süresi 

içinde vajinada ve in vitro olarak sperm fonksiyonu 

üzerindeki etkileri de araştınlnuştır59,60. İn vitro olarak 

sperm hareketliliğinde azalmaya neden olmasına kar

şın, in vivo koşullarda sperm fonksiyonlanru anlamlı 

olarak değiştirmediği bildirilmiştir. 

Bütün vajinal bromokriptin çalışmalarının sonunda va

rtlan sonuç ise, Gi yan etkileri olmadan, kan do

laşınunda yüksek ve etkili konsantrasyonlann elde 

edildiği vajinal uygulamaların hiperprolaktinemi ve 

onun neden olduğu hastalıkların tedavisinde umut ve

rici olduğudur. Ayrıca uzun etkili vajinal ilaç şe

killerinin hazırlanmasının hasta uyuncu açısından 

uygun olacağı belirtilmektedir57. Bromokriptinin vajina 

içine yerleştirilerek kullanılabilecek halka şeklindeki 

uzun etkili dozaj şekilleri lıazırlannuş ve prolaktin se

viyesi üstündeki etkisi incelenmiştir6l62. Bu dozaj 

şekli ile tavşanlarda, prolaktinin 10 gün süreyle düşük 

seviyede tutulduğu gösterilmiştir. 

Metabolizma ve Elintinasyon: 

Bromokriptin, insan ve hayvanlarda hızla ve tamamen 

metabolize olmaktadır. Bromokriptin izomerizasyon, 

moleküldeki liserjik asit kısmının hidrolizi ve peptid 

kısmın otooksidasyonu sonucu metabolize olur, en az 

30 metaboliti oluşur22. Üriner metabolitlerinden en 

önemli ikisi 2-bromo-liserjik asit ve 2-bromo-isoliserjik 

asittir. 

Bromokriptinin plazmadan eliminasyonu iki fazlıdır. 

a fazı kısa (ortalama 3.3- 6.2 saat), ~fazı daha uzundur 

(44-50 saat) 5. 

Atılımı başlıca safra yoluyla olmaktadır. 2.5 mg oral 
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dozdan sonrq % 70' i metabolitleri halinde feçesle atılır. 

Dozun % 6-7' si değişmemiş bromokriptin olarak veya 

metabolitleri halinde idrarla atılır22 . 

Eliminasyon yarı ömürleri: 
aFazı 

Oral _, 4.2±0.3 saat 
~Fazı 

48±4 saat 

N 5.3±0.6 saat 35 ± 4 saat 

Bromokriptin plazma proteinlerine % 90-% oranında 

bağlanmaktadır12,l4. Plazma klirensi 55 L/saat' tir12,14. 

Bir çok dokuya karşı özel ilgisi vardır. Radyoaktif işa

retli bromokriptin ile yapılan çalışmalarda da gö

rüldüğü gibi (Şekil 4) doku ve organlardaki yüksek rad

yoaktivite ve düşük bromokriptin konsantrasyonu, bro

mokriptinin karaciğerde yüksek oranda bi

yotransformasyona uğradıktan sonra dolaşıma büyük 

oranda metabolitlerinin katıldığım göstermektedir. Bro

mokriptin parenteral uygulanırsa demetilasyon sonucu 

çok küçük miktarda(% 0.5 kadar) solunan havayla, C02 
olarak atılmaktadır2,22 . 

SONUÇ 

Bromokriptin çok geniş tedavi penceresi olan, klinikte 

birçok fizyolojik ve patolojik durumun düzeltilmesinde 

kullanılan bir ilaçtır. Organizmada doparninerjik etki 

gösterir. Vücut organ ve dokularına ilgisi farklı olduğu 

için bu doku ve organlarda ve kanda çok farklı kon

santrasyonlarda bulunmaktadır.Başlıca etkisini pro

laktin hormonu ü.zerinde göstererek salımını baskılar. 

Bu nedenle hiperprolaktinemi ve onw1 neden olduğu 

hastalıkların tedavisinde ve santral sinir sisteminde bu

lunan doparnin reseptörleri üzerindeki etkisi nedeniyle 

Parkinson hastalığında tek başına veya levodopa ile 

kombine olarak başarı ile kullanılmaktadır. Bro

mokriptin oral yoldan uygulandığında, Gİ kanaldan 

hızla, fakat yalnızca % 28-30' u emilmektedir. Emilen 

bromokriptinin % 94' ü ilk geçiş etkisine uğrar ve sa

dece % 6'sı sistemik dolaşıma katılır. Oral yoldan kul

lanıldığında Gİ sistemdeki yan etkileri nedeniyle, pek 

çok hasta, tedavi bitmeden ilao bırakmaktadır. Gi sis

temdeki düşük emilimi ve karaciğerdeki yüksek me

tabolizması da dikkate alındığında oral yolun dışında, 

farklı uygulama yollan denenmiştir. Oral yolun dı

şında, halen uygulanmakta olan en güvenilir yol, uzun 

etkili par en ter al ilaç şeklinin İM enjeksiyonudur. Bu ilaç 

şeklinin, ortalama salım süresi bir aydır. Her ay yi

nelenen uygulama ile uzun süreli tedavilerde başarıyla 

kullanılmaktadır (LA ve LAR formlan). 
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Parenteral uygulamanın ek araç ve elemana gereksinim 
göstermesi, hasta canını yakan bir uygulama olması yü
zünden, etkin ama güvenilir başka uygulama yollan 
(bunlardan en önemlisi mukoza! yoldur) araş

tırılmaktadır. Vafina mukozası da bromokriptinin gü
venli ve etkili olarak uygulanabileceği bir yol olarak gö
rülmektedir. Bromokriptin vajinal mukozadan yavaş 
fakat hemen tamamen emilmektedir. Bu konuda ça
lışmalar sürdürülmektedir. 
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