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به  نیکافئ نياست. عالوه بر ا نیکافئ یحاو ردیگ ياستفاده انسان قرار م مورد که يفراوان يامروزه محصوالت غذائ

که از نظر ما به  یشود. مواد ياضافه م ييغذا یمسکن، و مکمل ها یمحرک ها، داروها لیاز قب يفراوان یدارو ها

نسبت  نیاست که اثرات آن به اشتباه به کافئی گريد ييایمیش باتیترک یشود حاو يم ياز منابع تلق يکيعنوان 

بندرت  در موارد   يکيولوژيزیف یها تیفعال یآن بر رو يدر شکل داروئ  نیاثرات  کافئ لیدل نیشود. به هم يداده م

 نیفئکا يپژوهش که با شرکت هشتاد داوطلب انجام شد، اثرات شکل داروئ نيمطالعه قرار گرفته است. در ا يتخصص

( ST Intervalو  ST Segmentقلب ) يکياز تظاهرات الکتر ي( در قسمتيخوراک نیکافئ mg/kg     1/9)معادل

 ms  11/38به  ms81/111  از ST Segmentمدت زمان  ميبنزوات سد نیقرار گرفت. درکاربرد کافئ يمورد بررس

امر موجب  کاهش مدت  ني. اافتي لیتقل ms    88/113به ms   11/113از ST Intervalو مدت زمان 
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 مقدمه و کلیات6-6

 ساده گیاه قهوه ی ین دلیل اين میوهو به هم است اثرات تحريکي آن مورد پسند بوده قهوه از ديرباز به خاطر طعم و

 International coffee organization  [ICO]) میلیون تن قهوه 1سالیانه  .اساس يک تجارت وسیع گشته است

کلمه ی قهوه اعتقاد تولید و مصرف مي شود.  (FAO, 2006 a) میلیون جعبه از دانه های قهوه 111يا بیش از  (2006

، گفته مي شود کهاطالق مي شد.  است، که به لحاظ تاريخي به شراب گرفته شده "قهوا"از کلمه ی عربي بر اين است که 

متوجه يک رفتار  و به دنبال آن مشاهده کردقهوه پس از اين که يک بُزچَران عرب بُزهايش را در حال خوردن دانه هايي 

 Ruiz and Strain)  .، کشف شدمي شوندبسیار بازيگوش  شب ها نمي خوابند و شد و مشاهده کرد که از بزهاانرژيتیک 

 james)  اثرات هوشیار کنندگي، تحريک کنندگي و مزه مطبوع آن شد.متوجه  و خوردوی وقتي آن را جوشاند  (2011

نوشته های پزشک مسلمان ابن سینا برمي گردد. اين نوشته ها به از جوشاندن قهوه  قديمي ترين شرح باقي مانده (1997

تجاری جهاني در با توسعه ی مسیرهای  (Good man 1992) بعد از میالد به زبان التیني ترجمه شد. 1011در سال 

ام، محصوالت کافئین دار به صورت سريعي از محیط های بومي شان به ساير نقاط جهان گسترش 18ام و 11طي قرون 

)شیطان( تقبیح  بود  Satan جا نخست به عنوان يک اکتشاف تلخ از ام قهوه به ونیز رسیده بود و در آن11قرن  يافتند. در

لینه گیاه قهوه را توصیف کرد و سپس آن را در کتابش  (NCAUSA, 2006 a) و توسط کشیش محل قدغن شده بود.

منتشر شد. گیاهاني که دانه قهوه را به عنوان میوه  1119طبقه بندی کرده که در سال  Plantarum تحت عنوان گونه

 زير شاخهقرار دارد که بخشي از  Rubiaceae هستند که در خانواده Coffea خود تولید مي کنند از اعضای جنس

Angiosperma .مي باشد (NCAUSA, 2006 b) اعضای ديگر اين خانواده شامل gardenia و گیاهاني است که از 

quinine .مشتق شده اند  

 tri methyl 7 ,3 ,1)  تری متیل گزانتین(1،9،1) کافئین عمده ترين ماده موجود در قهوه کافئین نام دارد.

xanthine)  يافت شده در دانه های قهوه، برگ چای، دانه های کاکائو، آجیل کوال و گیاهان ديگر يک آلکالوئید طبیعي

به عنوان مواد فعال دارويي در جهان مصرف مي شود، به صورت مشترک در نوشیدني )قهوه، چای،  اغلب  احتماال آن. است

 ...وهای درمان کننده سردرد و يا درد و نوشابه های غیر الکلي( محصوالت حاوی کاکائو يا شکالت، و داروها، از جمله دار

هايپوگزانتین و   ،ر کافئین مواد ديگری مانند آدنین، گزانتیندر قهوه عالوه ب (Nawrot et al 2003) يافت شده است.

ای به نام  قهوه آنتي اکسیدان های زيادی مثل کلروژنیک و توکوفرول دارد و عامل تلخي آن ماده .گوانین وجود دارد

نوشیدني و غذاهای حاوی کافئین که به طور گسترده مصرف مي شود به عنوان يک عادت بي ضرر امروزه  تريگونلین است.



 
 

 Varani et al) میلي گرم مصرف مي کنند. 011-111محسوب مي شود. اکثر انسان ها روزانه مقدار کافئین میانگین 

1999)  

کافئین يکي از اجزای دانه های قهوه، برگ چای و ديگر گیاهان از خانواده ی روبیکاسه، استرکوالسه و تکاسه مي 

 زا، فعال در نوشیدني های انرژی ، چای و شکالت کافئین يک ترکیبحصوالت حاوی کافئین از قبیل قهوهباشد. عالوه بر م

% چای مي 10% نوشابه و 11% قهوه و  11که منبع اصلي کافئین  ، آبنبات و خوشبو کننده ها مي باشد. بطوریدامسآ

امل توسط دستگاه گوارش جذب ، يک متیل گزانتیني است که به طور سريع و کتری متیل گزانتین 1و9-1کافئین،  باشد.

مغزی و  - نه از سد و موانع بیولوژيکي از جمله سد خوني؛ مولکول کافئین به دلیل خاصیت چربي دوستي آزاداشود مي

  Palomino  & .P.EAlmeida Da Silva. ساعت است 1-8کند. نیمه عمرکافئین در بدن انسان  جفت عبور مي

. 2011)J.C  ) 

 است و محرک خفیف سیستم عصبي مرکزی A2A و A1 کافئین يک آنتاگونیست غیرانتخابي گیرنده ی آدنوزين

(CNS) شناختي مختلفي را به بار مي آورد. مدت طوالني است که  شود که عوارض فیزيولوژيکي و روان محسوب مي

عوارض تحريک آمیز خفیف آن به رسمیت شناخته شده است و به صورت يک فرم يا اشکال ديگر برای هزاران سال مصرف 

زمینه های اخالقي، پزشکي،  شده است با وجود تالش های مکرر در طول تاريخ در جهت ممنوع سازی مصرف آن در

 اقتصادی يا سیاسي.

اعي و امروزه مصرف کافئین فراگیر مي باشد. در حقیقت، مصرف کافئین پیچیده است معموال به آداب و رسوم اجتم

)فارماکولوژيک( آن که به خوبي مستند شده  است که آن اغلب با وجود اثرات داروشناختي آيین های روزانه گره خورده

ر قابل عنوان يک دارو شناخته نمي شود. عالوه بر اين ها، غذاهای معمول و ساير محصوالت اغلب حاوی مقادياست به 

اگرچه آن ها ممکن است که به اين صورت عنوان گذاری نشوند. بنابراين دست کم گرفتن  توجهي از کافئین مي باشد،

ايفاء کند، امری محتمل و امکان پذير مي باشد.  مصرف کافئین و نقشي که کافئین ممکن است در تجارب روزانه فرد

دوزهای فعال کافئین به لحاظ رفتاری به طور روزمره به وسیله ی اکثريت بزرگساالن در اياالت متحده آمريکا مصرف مي 

شود. کافئین معموال نسبت به وابستگي داروهای کالسیک سالم در نظر گرفته مي شود و تحقیقات نشان مي دهند که 

ممکن است عوارض محافظتي در برابر بیماری های خاص )مثال بیماری پارکینسون( ارائه دهد. معهذا، کافئین يک  حتي

چند که اتفاق نظر درباره ی اين که آيا کافئین بايد که به صورت  داروی کامال بي خطر و بدون عارضه نمي باشد. هر

برخي از ويژگي های رفتاری وابستگي مصرف کافئین تقريبا رسمي يک داروی کلینیکي محسوب شود يا خیر وجود ندارد، 

مشابه آن دسته از رفتارهای مرتبط با وابستگي داروهای کالسیک مي باشد. کافئین مي تواند باعث ايجاد تحمل و نیز يک 

ر میلي گرم در روز( مرتبط با خط 811سندروم ترک اعتیاد مشخص ايجاد مي کند و مصرف سنگین و زياد )بیش از 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palomino%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21558086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palomino%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21558086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almeida%20Da%20Silva%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21558086


 
 

فزاينده برای مسائل بهداشتي مختلف مي باشد. کافئین به عنوان يک تقويت کننده عمل مي کند و ممکن است مصرف 

کنندگان عادتي کافئین يک ناتواني در ترک يا کاهش مصرف کافئین را علي رغم تمايل به انجام  اين کار را گزارش کنند. 

ثال، مسمومیت کافئین، اختالل اضطراب ناشي از کافئین(، تشديد کافئین مي تواند باعث آسیب شناسي رواني مجزا )م

کننده آسیب شناسي رواني )مثال اضطراب، بي خوابي(و استنباط از تاثیر برخي داروها )مثال، بنزوديازپین( گردد. همچنین 

 Ruiz)        کند.شواهدی وجود دارد مبني بر اين که کافئین ممکن است با داروهای اعتیادآور کالسیک برهم کنش مي 

and Strain 2011) 

 عضالت صاف و اسکلتي و بافت چربي و عروقي، _، قلبي های مختلف مانند سیستم عصبي بافتکافئین بر اندام و 

، موضوعي است که مل خطرزا برای سالمتي باشد يا نهتواند عا ها اثر دارد. اين که آيا مصرف زياد کافئین مي کلیه

ها، کبد و سیستم عصبي  اند. تاثیر آني مصرف بر قلب وعروق، کلیه اپیدمیولوژی زيادی به بررسي آن پرداختههای  مطالعه

است که کافئین موجب  در شرايط استراحت نشان داده شده مرکزی و متغیرهای اندوکرين مورد مطالعه قرار گرفته است.

تواند موجب افزايش فعالیت رنین در سرم  اين کافئین ميشود. عالوه بر  افزايش فشار خون و مقاومت عروق سیستمي مي

 (1930دمیرچي وهمکاران  )ارسالن سرم شود. II احتماال افزايش غلظت آنژيوتانسین پالسما و

از کافئین در داروهای مختلف مطالعات بسیاری به بررسي ارتباط بین مصرف کافئین  استفادهبه دلیل مصرف باال و 

کند که کافئین در دوزهای باال سیستم اند. مطالعات در جانوران پیشنهاد مي عروقي پرداخته -عوامل خطرزای قلب  و

چنین يک اثر حمايت کننده از آريتمي برای کافئین در دوزهای باالتر از  کند. اين مطالعات همهدايتي قلب را متاثر مي

چنین مشخص شده است که مسمومیت با کافئین هم (Daniel J et al 2011)  کنند، دارند. آنچه که مردم استفاده مي

ها با تطويل  شود که اين آريتمي های بطني مي منجر به آريتمي های شديد قلبي مثل فیبريالسیون دهلیزی و تاکیکاردی

در mg/kg 1/10 دهد که مصرف کافئین در ارتباط هستند. تحقیقات بلت و همکارانش نشان مي QRSو  P-wave شدن

 ( ,et al 1998)  Donnerstein RL دهد. ی فیبريالسیون بطني را کاهش مي آستانهحیوانات 

مصرف الکل يا مصرف  عروقي با چندين شرايط مثل تغییرات فصلي و - های قلبي همچنین در مطالعات روی بیماری

  (et al 2010) Simsek H اند. شناخته شده P-wave  کافئین به عنوان عوامل تاثیرگذار بر پراکندگي

دهلیزی ايجاد مي شود. هر عاملي که به ريتم  - پتانسیل الکتريکي قلب به صورت ذاتي و طبیعي در گره سینوسي

طبیعي قلب تاثیر بگذارد و يا پتانسیل های الکتريکي نابجا تولید کند، در عملکرد قلب طیبعي قلب اختالل ايجاد کرده و 

)خارجي( توسط کافئین، نیکوتین، عدم تعادل  های الکتريکي نابجازد. پتانسیل سالمت انسان را به خطر مي اندا

     (Laizzo 2005) الکترولیت، هیپوکسي، يا واکنش های سمي مواد مخدر مانند ديژيتال فعالیت مي شود.



 
 

 با اين که تحقیقات کند. های بدن به ويژه بر قلب را دوچندان مي اين نتايج اهمیت بررسي اثرات کافئین بر اندام

اطالعات ما  شود. هايي در نتايج بین تحقیقات مختلف ديده مي بسیاری در اين زمینه انجام شده است ولي گاها تناقض

اين پژهش اثر کافئین بر قلب و موج رپوالريزاسیون با استفاده از در  رسد. ناکافي به نظر مي کامل ودرمورد اين موضوع نا

هدف مورد بررسي قرار گرفته است.  ST فاصله ی و ST ای ضربان قلب، قطعه یتظاهرات الکتروکارديوگرام و با پارامتره

 الکتروکارديوگرام های نرمال  ST interval و ST segment  بررسي اثرات کافئین بنزوات بر تغییراتاصلي اين مطالعه 

  است.

 اهداف فرعي مطالعه:

  ST segment اثر کافئین بنزوات بر -

 ST interval   کافئین بنزوات برشناسايي اثرات  -

 :اهدف کاربردی مطالعه

 .بنزوات جهت استفاده های کلینیکالارتقا اطالعات مربوط به اثرات کافئین  -

 . داروئي کافئین در جیره های غذائيستفاده از حاالت خوراکي و  ابررسي کاربرد -

 فرضیات يا سواالت پژوهش:

 ؟ش خون مشابه کافئین خوراکي استگرد داروئي برکافئین بنزوات  اثرات آيا-

 ؟تلف الکتروکارديوگرام متفاوت استهای مخ در قسمت آيا اثرات کافئین بنزوات-

 داروئي در همه افراد يکسان است؟ثر کافئین بنزوات کافئین بنزوات آيا ا-

 ؟داردوراکي قابلیت استفاده عمومي از کافئین بنزوات بدون مواد همراه کافئین خ آيا استفاده-

 ؟کار گرفته توان به اختیار ب آيا دوز کافئین موجود در کافئین بنزوات داروئي را مي-

 

 

 

 

 

 کافئین6-2-6



 
 

گونه گیاهي يافت شده  11 يک آلکالوئید طبیعي است که در بیش از (trimethylxanthine-1,3,7) کافئین

 Barone and)  گوارانا و گیاهان ديگر است. ،کوالچای، دانه های کاکائو، آجیل است از جمله در دانه های قهوه، برگ 

Roberts 1996) .هتروسیکلیک از  مي توان آن را متعلق به گروه از نظر شیمیايي، کافئین يک ترکیب شیمیايي است

است. در آيوپاک )واحد  C8H10N4O2 شوند، طبقه بندی کرد. فرمول شیمیايي آن مي ترکیباتي که به نام پورين نامیده

نامیده  dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione-3,7 به صورت المللي شیمي محض و کاربردی(بین 

کافئین همچنین مي  .مي شود و به گروهي از ترکیبات که به عنوان تری متیل گزانتین نیز نامیده مي شوند، تعلق دارد

ت هايي است که در متابولیسم نیتروژن يافت مي شود. آن يکي از متابولی تواند به عنوان يک آلکالوئید طبقه بندی شود.

گرم بر مول است. آن در هر دوی آب و حالل های آلي مانند الکل و کلروفرم قابلیت  0/138وزن مولکولي آن در حدود 

 کافئین را مي توان از منابع طبیعي آن از طريق استخراج به دست آورد، جالب توجه است که، .حل شدن )انحالل( دارد

  .ولي با اين حال، همچنین مي توان آن را از اسیداوريک به عنوان پیش ماده سنتز کرد

کافئین دارای يک  .در حالت خالص کافئین، به صورت يک پودر سفید رنگ با طعم تلخ اما بي بو يافت مي شود

نقطه جوش آن است. درجه سانتي گراد است. تصعید آن در  098 و نقطه ذوب درجه سانتي گراد  118 نقطه جوش

 است. 3/1خنثي   pHاست. آن تقريبا دارای يک  1/1 ٪گرم بر سانتي متر مکعب همراه با نوسانات  0/1چگالي آن

جدا  Friedrich Ferdinand Runge کافئین برای اولین بار توسط شیمیدان آلماني فريدريش فرديناند رانگ

گروه تری متیل گزانتین شامل  (Agyemang-Yeboah, F., & Oppong, S. Y. 2013). شد و خالص سازی شد

 Daly) و تئوفیلین )موجود است در چای(. تئوبرومین )موجوداست در کاکائو(  ترکیباتي مي شود که مرتبط هستند با:

2007)  

  uric acid اسید اوريک و    xanthines، گزانتین هاpurines آلکالوئیدهای شیمیايي شبیه به پورين اين

 (Tavares and Sakata 2012)  که همگي ترکیبات متابولیکي مهم هستند. هستند،

 

 

 (Agyemang-Yeboah, F., & Oppong, S. Y. 2013) ساختار مولکولي کافئین 1-1شکل 



 
 

 

 منابع کافئین6-2-2

 شود.کافئین در طیفي از محصوالت گیاهي شامل قهوه، چای، کاکائو نوشیدني های تهیه شده از کوال يافت مي 

(Daly 2007)  عالوه بر نوشیدني های ساخته شده از اين گیاهان، مقادير قابل توجه کافئین در خوراکي هايي مثل

کافئین به نوشیدني های غیرالکلي کوال و غیرکوال اضافه مي  بستني قهوه ای، ماست قهوه و شکالت تلخ يافت مي شود.

شود و نیز به اقالم غذايي معمولي مثل نوشابه های انرژی زا، آب، آبنبات ها و آب میوه ها و آدامس ها اضافه مي شود. 

مکمل های فروش مي رسد شامل محرک ها، داروهای مسکن، ه دارو که با نسخه و بي نسخه ب کافئین همچنین به صدها

کاهش وزن و مکمل های غذايي اضافه مي شود. قهوه منبع اصلي کافئین برای بزرگساالن محسوب مي شود پس از آن 

نوشیدني های بدون الکل و چای مي باشد، در حالي که نوشیدني های بدون الکل کافئین دار و شکالت منابع اصلي 

% از بزرگساالن در اياالت متحده ی آمريکا 11شمار مي رود. بیش از  کافئین در رژيم غذايي در بین کودکان و نوجوانان به

مقدار کافئین موجود در اين نوشیدني ها با توجه به  (Ruiz and Strain2011) هر روزه کافئین مصرف مي کنند.

ای فرهنگي، نحوه ، آب و هوا، فعالیت هيا چای برگ، مکان جغرافیايي کشتکاکائو  گونه های گیاهي، نوع دانه قهوه، تفاوت

مقدار کافئین در مواد غذايي وابسته به  (Tavares and Sakata 2012) تهیه و مقدار سهم مصرف متفاوت است.

میزان  انواع گیاه بر محتوای کافئین تاثیر مي گذارد. اندازه، نوع محصول و روش آماده سازی متفاوت است. در چای و قهوه،

بیشترين مقدار وزني کافئین در دانه  (owen  2006) % وزن دانه متفاوت است. 81/1تا  11/1دانه قهوه از  کافئین در

 گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم قهوه است. هر فنجان قهوه 80/1يافت شده که در حدود  Tanzania Peaberryقهوه 

(168 ml) از نوع  Tanzania Peaberry  میلي گرم کافئین مي باشد. 180شامل  (owen , 2006) 

میلي  111الي  11با هر روشي که تهیه شده باشد از  (ml-196) متوسط مقدار کافئین در هر فنجان قهوه به طور 

يک فنجان قهوه هشت اونسي دم شده ی قطره ای  (Bunker and Mc Williams 1979) گرم متفاوت مي باشد.

 10 میلي گرم؛ و هر 31-01که سرو مي شود  هر وعده هشت اونس چای دم شده میلي گرم کافئین؛ 101-11معموال 

يک نکته مهم اين است که قهوه،  (Knight, et al., 2004)  .میلي گرم کافئین دارد 11-91 اونس نوشابه قوطي بین

که يکي از منابع اصلي کافئین است حاوی صدها ترکیبات شیمیايي ديگر نیز هست که ممکن است باعث اثراتي شود که 

وزارت غذا و داروی آمريکا مقدار کافئیني را که مي تواند به  (Daly 2007) نسبت داده مي شود. کافئینبه اشتباه به 

اونس است. نکته ی حائز 10 میلي گرم در هر 1/11میلي گرم بر میلي لیتر يا  0/1 نوشیدني های بي الکل اضافه کرد



 
 

قابل توجهي باالتر از حد مجاز در نوشیدني های  اهمیت اين است که نوشیدني های انرژی زا اغلب حاوی سطوح کافئین

 میلي گرم در هر قوطي يا بطری مي باشد. 111تا بیش از  11غیرالکلي با سطوح متغیر از 

همچنین تولیدکنندگان الزم نیست که کافئین را به عنوان يک جزء سازنده در محصوالت ساخته شده با منابع تولید 

گارانا، کوالنوت، میت( فهرست کنند. محصوالت ساخته شده از برخي منابع کمتر شناخته  شده طبیعي کافئین )مثال، قهوه،

 (Ruiz and Strain2011)  شده از کافئین مي تواند يک منبع پنهان کافئین باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیوسنتز کا فئین  6-2-9

گروه کربونیل متصل به  دو متیل ودارای وزن مولکولي کم است که سه گروه  کافئین يک مولکول الکالوئید ساده و

 گزانتوزين و ،ت مختلف بیوسنتز کافئین از آدنین، گوانینآزمايشا در دارد. (xanthine)حلقه ای  دو يک ساختار

 : مسیر بیوسنتز کافئین در گیاه را مي توان به صورت زير نشان داد است.اثبات رسیده  ین نشاندار شده بهتئوبروم

AMP  →  IMP  →  xanthosine 5[prime]-monophosphate (or GMP  → guanosine)  →  

xanthosine  →  7-methylxanthosine  →  7-methylxanthine → theobromine → caffeine. 

(Ashihara et al 1996) 

 

 جذب، توزیع و فارماکوکینتیک کافئین 6-2-4

طريق دستگاه گوارش جذب مي شود که نشان دهنده ی  زپس از مصرف دهاني، کافئین به طور کامل و سريع ا

ساعت  0دقیقه تا  91بین  (Cmax))پیک غلظت خوني( کافئین  % آن است. حداکثر غلظت پالسمايي111بازدهي زيستي 



 
 

 Sawynok and). يي در هر دو محیط آبي و حالل های غیر قطبي آلي داردحاصل مي شود. کافئین حاللیت باال

Yaksh 1993)  در سراسر بدن توزيع مي گردد. خواص آبگريز کافئین اجازه مي دهد ، کافئین به آساني جذب مي شود

 مغزی نسبت به کافئین در بزرگساالن و جنین وجود ندارد. - هیچ سد خوني که از میان تمام غشاهای زيستي عبور کند.

(Fredholm et al 1999)  آن از سد خوني مغزی عبور مي کند و به  .کافئین به سرعت در سراسر بدن توزيع مي شود

کافئین همچنین در  .مغز مي رسد، از طريق جفت عبور کرده به مايع آمنیوتیک و جنین مي رسد، و به شیر مادر مي رود

مايع مني يافت شده  صفرا و کافئین در شیر انسان، بزاق،   (Nawrot etal 2003) مايع مني تشخیص داده شده است.

غلظت های کافئین بزاق به طور بااليي مرتبط است با غلظت های کافئین  (Sawynok and Yaksh 1993) .است

 پالسما و اغلب به عنوان يک جايگزين غیر تهاجمي نسبت به اندازه گیری سطوح کافئین سروم استفاده مي شود.

(Fredholm et al 1999)تا  ٪11محدود است و حدود  - آلبومینبه طور عمده  - اتصال کافئین به پروتئین پالسما

 (Daly 2007)است و کافئین به طور آزاد با سلول های خون عبور مي کند. 91٪

متابولیسم کافئین پیچیده است و بیش از  (Nawrot etal 2003) کبد مکان اصلي و اولیه متابولیسم کافئین است.

، متابولیت های کافئین پاراگزانتینترين  اصلي شده است.مسیر متابولیت کافئین در انسان ها تا امروز شناسايي  01

 P-450 مسیرهای متابولیکي کافئین در کبد رخ مي دهد شامل آنزيم کبدی سیتوکروم باشد. تئوبرومین و تئوفیلین مي

انجام مي  %( از طريق دمتیالسیون )متیل زدايي(31مي باشد. متابولیسم بیشتر کافئین ) CYP1A2ايزوآنزيم زيرخانواده 

  ( مي شود.٪1(و تئوفیلین )٪11) %()يک حدواسط است(، تئوبرومین81شود که باعث تبديل آن به پاراگزانتین )

Sawynok and Yaksh 1993) (Ruiz and Strain2011; 

 -9N: سه مورد اول شامل کنند با هم همکاری مي پنج مسیر متابولیکي برای متابولیسم کافئین در بالغین

باشد.  برای تولید تئوفیلین مي-N 1دمتیالسیون برای تشکیل تئوبرومین و  -1N، تیالسیون برای تشکیل پاراگزانتیندم

 کبدی P-450ی سه دمتیالسیون مذکور توسط آنزيم سیتوکروم  به وسیله %(31بیشترين مقدار کافئین )حدود متابولیسم

(CYP1A2) ی  شود و پنجمین مسیرشامل دفع ادراری باقیمانده راسیل ميچهارمین مسیر باعث تشکیل يو شود. انجام مي

  ( Echeverri, D .et al  2010) در فرايندها نبوده است.  کافئین است که قابل تجزيه

  .سوبسترا گزانتین اکسیداز است گزانتین متابولیزه مي شود، که-منو به  CYP1A2 بخشي از کافئین از طريق

(Sawynok and Yaksh 1993)    CYP1A2  دی متیل 1،1سه دی متیل ايجاد شده از کافئین را کاتالیز مي کند و

را  گزانتین متیل-1دمتیله شود و   CYP1A2 را تشکیل مي دهد. پاراگزانتین ممکن است توسط )پاراگزانتین( گزانتین

پاراگزانتین ممکن است  .متیل اوريک اسیداکسید شود-1 گزانتین اکسیداز به توسط آنزيم تشکیل دهد، که ممکن است

      (NAT2) 0 شود، يا توسط ان استیل ترانسفرازدی متیل اوريک اسید هیدروکسیله 1،1 به شکل  CYP2A6 توسط



 
 

(N-acetyltransferase 2) 5  استیله شده و-acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil  تشکیل را

-acetylamino-6-amino-3-5 صورت غیر آنزيمي به شکلدهد، که يک ترکیب ناپايدار است که ممکن است به 

methyluracil دفرمه مي شود(تغییر شکل مي دهد(.(Higdon and Frei 2006)   

 

 

 

 (Higdon and Frei 2006)متابولیسم کافئین 0-1شکل

 

اسید که از دی متیل اوريک  ، متیل اوريک اسید وهای کافئین در ادرار عبارتست از: متیل گزانتین متابولیت

انجام مي شود، تشکیل  و گزانتین اکسیداز  CYP1A2 , CYP2A6  ی پاراگزانتین که به وسیله متابولیسم ثانويه

 Thorn Caroline) کنند. باهم همکاری مي P-450 های مختلف سیتوکروم مسیر شکل 1شوند. در هريک از اين  مي

F.et al,2012) 

در بیشتر ترکیبات قطبي مانند پاراگزانتین و تئوفیلین حذف رخ مي دهد، و همچنین اين  پس از متابولیزه کافئین،

شود که اسید  پاراگزانتین موجب افزايش لیپولیز ميمتابولیت ها فعالیت بیولوژيکي شبیه به کافئین را ترويج مي دهند. 

ای برسد. تئوبرومین  های ماهیچه صرف سلولکند تا به عنوان منبع سوخت به م چرب و گلیسیرول را به درون خون آزاد مي

جريان اکسیژن  باشد که مقدار ی عروق مي يک گشاد کننده  ،و شکالت نیز است ئوی کوکا که آلکالوئید اصلي در جوانه



 
 

باشد.  خاصیت مدر بودن کافئین به دلیل وجود همین متابولیت مي دهد و افزايش مي ها ومغز ومواد مغذی را به ماهیچه

روی قلب  کند و مي ها را متأثر کند که به طور عمده برونشیول ی صاف عمل مي ی ماهیچه ین به عنوان شل کنندهتئوفیل

  (Dews, P.B. 1984 ). افزايد نیروی انقباض آن را مي اينوتروپیک دارد بنابراين ضربان و تاثیر کرونوتروپیک و

 Tavares and Sakata)  طريق ادرار حذف مي شود.از دوز کافئین دريافت شده بدون تغییراز  ٪0تا  ٪1فقط 

2012)  

الي  8نیمه عمر کافئین )مدت زمان الزم که نصف مقدار مصرف شده از بدن حذف شود( معموال در بزرگساالن حدود 

ساعت متغاوت  10تا 0ساعت است؛ ولي نسبت متابولیسم کافئین در بزرگساالن سالم کامال متغیر است و مي تواند از  1

های  از جمله سن، جنس، استفاده از قرص نیمه عمر مي تواند توسط عوامل بسیاری، (Ruiz and Strain2011) باشد.

نزيم های کبدی مورد نیاز برای آکبد، مصرف برخي داروها و میزان  عملکرد پیشگیری از بارداری، بارداری، سیگار کشیدن،

    (Nawrot etal 2003)  et al , Hammami; 2010. تحت تاثیر قرار گیرد تجزيه ی کافئین در افراد مختلف

به واسطه ی عملکرد آنزيم کبدی، متابولیسم کافئین به طور مشخصي در بین افراد دارای بیماری کبدی کاهش مي 

 در نوزادان باشند. بنابراين،لیسم کافئین مي يابد. جنین ها و نوزادان تازه متولد فاقد آنزيم های کبدی مورد نیاز برای متابو

ماهگي با نیمه  1هم میزان پاکسازی کافئین پايین است، متابولیسم کافئین در نوزادان قبل از سن  هم متابولیک بدن و

 .ولي با افزايش سن به سرعت کاهش مي يابد به کمتر از اين میزان مي رسد ساعت خیلي آرام و کند است 111تا  81عمر 

1999) et al, Fredholm BB Ruiz and Strain 2011; ( در نوزادان، تئوفیلین متابولیک کافئین را تشکیل مي 

 (Tavares and Sakata 2012) .دهد

نیمه عمر در زنان با استفاده از استروئید خوراکي ضدبارداری تقريبا دو برابر مي شود. در دوران بارداری، متابولیسم  

  1999) ساعت درطول سه ماهه سوم مي رسد. 18ساعت درطول سه ماهه اول به  8از  نیمه عمر پیوسته افزايش مي يابد

et al , Fredholm BB )  سیگار کشیدن در ارتباط است با موردی که دو برابر سرعت از بین رفتن کافئین را افزايش

د فعالیت آنزيم در افراد سیگاری متابولیسم کافئین را به خاطر تحريک شدي (Nawrot etal 2003) مي دهد.

CYP1A2 .های  مصرف برخي داروها مثل آنتي بیوتیک، در حدود دو برابر سريع تر از غیرسیگاری ها افزايش مي يابد

افراد که قهوه مصرف نمي کند،  در  (May, DC et al 1982) دهد. کیونولون سرعت متابولیسم کافئین را کاهش مي

  ها توضیح مي دهد. در آن کافئین نیمه عمر دو برابر باالتری دارد، که شیوع باالتر مسمومیت را

دريافت دوز يکسان وجود دارد که عمدتا به تغییرات  ت کافئین پالسما در هر فرد پس ازتفاوت معني داری در غلظ

تغییرات به چهار عامل بستگي دارد: پلي مورفیسم ژنتیکي، تحريک و مهار در متابولیسم )بدن فرد( مرتبط است. آن 

 ، تغییرات خاص )جنس و وزن(، و بیماری های کبدی فرد.P450 متابولیک سیتوکروم



 
 

(Tavares and Sakata 2012 ; Dario Echeverri .et al , 2010) 

 کشد ها زمان بیشتری طول مي کافئین از بدن زنرفع اثرات محرک  ند وا ها بیشتر از مردها به کافئین  حساس زن

افزايد در حالي که  گذارد به اين صورت که استروژن ها را مي ها اثر مي های خانم  هورمون کافئین به طور مستقیم روی

 .ی کافئین يکسان نیست ها برای تجزيه توانايي انسان (Ferrini et al,1996) دهد. تستسترون در دسترس را کاهش مي

است که متابولیسم کافئین وابسته به تنوع يک ژن خاص است که فنوتیپ آن در پلي   ژنتیکي فاش کرده های جديد افتهي

ی  کافئین به وسیله طور که قبال اشاره شد همان( (Palatini.P et al, 2009 .شود آنزيم سیتوکروم نتیجه مي های  مورف

 CYP1A2*1A افرادی که برای الل شود. متابولیزه مي P-450   (CYP1A2)های آنزيم سیتوکروم پلي مورف

متابولیزرهای  CYP1A2*1F های که حامل در حالي .شوند های سريع کافئین نامیده ميرمتابولیز هموزيگوت هستند

سرعت  باشد %مردم دارای الل متابولیرز کند مي11تقريبا   et al ,2006) (Cornelis , .باشند ی کافئین مي آهسته

ممکن است کافئین  در بدن اين افراد  ی کافئین در کبد اين افراد کمتر از افرادی است که الل متابولیرز سريع دارند. تجزيه

های  به خصوص زماني که فرد چندين فنجان قهوه يا ساير نوشیدني شودکه کبد آن را تجزيه کند وارد خون  قبل از اين

مصرف کرده باشد. البته حساسیت به کافئین ضرورتا بستگي به وجود متابولیزرهای کند يا سريع را دار  کافئین

  (Palatini.P et al, 2009).ندارد

 

 مکانیزم های عمل کافئین 6-9

کافئین توصیف شده است که شامل آزادسازی کلسیم درون سلولي، مهار آنزيم چندين مکانیسم بیوشیمیايي از عمل 

عمل مستقیم کافئین روی آزادسازی کلسیم درون سلولي  .فسفودی استراز و آنتاگونیستي گیرنده های آدنوزيني مي باشد

 موالر اتفاق مي های میلي ، صورت مي گیرد که آن هم فقط در غلظتRyanodineاحتماالً با عمل روی گیرنده های 

 .های نسبتاً باالتر دارد که در مصرف عادی کافئین به دست نمي آيد افتد. همچنین مهار فسفودی استراز نیاز به غلظت

(Fredholm et al 1999 ; Nehlig et al , 1992)   تنها مکانیسم عمل کافئین که در دوزهای نرمال مصرف کافئین

 (Fredholm, 1995) .م رسپتورهای آدنوزيني استانسان موثر واقع مي شود آنتا گونیس

 

 آدنوزین  کافئین و 6-9-6

کند. شکل  مغزی عبور مي –باشد و به سادگي از سد خوني  کافئین دارای قابلیت انحالل در چربي وهم در آب مي

)به عبارت ديگر به عنوان  باشد های آدنورين مي اصلي فعالیت کافئین در مغز به صورت آنتاگونیستي غیر انتخابي رسپتور

http://jama.ama-assn.org/search?author1=Marilyn+C.+Cornelis&sortspec=date&submit=Submit


 
 

تواند به  دهد(. مولکول کافئین از نظر ساختاری شبیه مولکول آدنوزين است و مي عاملي که اثرات آدنورين را کاهش مي

ی رقابتي  ها را فعال کند. بنابراين به عنوان مهارکننده ها متصل شود بدون اين که آن های آدنوزين در سطح سلول رسپتور

  (Fisone.G et al ,2004) کند. آدنوزين عمل مي

در تعدادی از عملکردهای سیستم عصبي مرکزی و اخلي )درون زا(است که نقش مهمي آدنوزين يک نئوکلوسید د

-gهر دو گیرنده با  A2A و A1 محیطي ايفا مي کند. اگرچه چهار نوع گیرنده ی آدنوزين شناسايي شده اند، گیرنده های

پروتئین جفت مي شوند که يک طیفي از اثرات سلولي پايین دستي را از طريق مکانیزم های متعدد تولید مي کنند از 

Caجمله مهار و فعال سازی آدنیالت سیکالز، به ترتیب کانال های يوني مختلف را )مثال 
 مهار و يا فعال مي کند. (+2

(Fredholm et al 1999) ی چون آدنوزين در پايه ATP شود. های بسیاری از بدن يافت مي نقش دارد در بخش ATP 

ی جلوگیری از فعالیت عصبي وافزايش جريان  دخیل است. آدنوزين به وسیله RNA های تولید انرژی وسنتز در مکانیسم

به  کند. سطوح آدنوزين مغزی از مغز محافظت مي رگ هاهای صاف  های قرار گرفته روی ماهیچه خون از طريق رسپتور

رکي وجود های متابولیکي شامل فقدان اکسیژن و وقفه در جريان خون افزايش مي يابد. مدا ی انواع گوناگون استرس وسیله

های مغز به عنوان يک نوروترنسمیتر آزاد شده در سطح سیناپسي عمل  آدنوزين در برخي بخش دهد که دارد که نشان مي

هايي که به صورت  نوروترنسمیترها به صورت بسته بندی شده در وزيکولرسد آدنوزين مثل ساير  کند. به نظر نمي مي

 Latini and Pedata) شود. شوند، آزاد شود اما وجود چنین مکانیزمي غیر محتمل شمرده نمي وابسته به ولتاژ ترشح مي

2001) 

ها و  ارش و کلیهعروقي، سیستم تنفسي ودستگاه گو _ سیستم قلب رسپتورهای آدنوزين در سراسر بدن مثل مغز،

های آدنوزين با توزيع آناتومیکي متفاوت  چندين گروه از رسپتور  (Benowitz, N. L 1990) .شود بافت چربي يافت مي

 et al 2004) کند. برای مهار باالگیری کلسیم عمل مي به طور وسیعي در بدن توزيع شده است و A1 اند. معرفي شده

Basheer)  رسپتورهایهمچنین A1  صورت گسترده ای در تمام مناطق مغز هستند اما با باالترين تراکم در به

در بازال گانگلیا)يک ناحیه  A2A های رسپتور هیپوکامپوس، مخچه، کورتکس )قشر( مغز و نواحي از تاالموس بیان مي شود.

در نواحي غني از دوپامین مغز شامل  A2A رسپتورهایهمچنین  اند. که نقش مهمي در کنترل رفتار دارد( متمرکز شده

ی  های ديگری از مغز نیز با دانسیته البته آن در بخشاسترياتوم، نوکلئوس اکومبس و برآمدگي بويايي متمرکز مي شوند. 

همچنین  A2A های رسپتور (Fredholm.B.B. et al 1999 ; Winston, A. P et al 2005) کمتر پیدا شده است.

مقابل با سیستم  A2A های شوند. مدارکي وجود دارد که رسپتور های خوني پیدا مي شرياني وغشاهای سلولهای  روی ديواره

گیرنده های آدنوزين همچنین کلوکالیزه شده و به  کند. شود، عمل مي دوپامین که در سیستم پاداش و تحريک درگیر مي



 
 

ی دوپامین و گیرنده های گلوتامات در نواحي مغزی مختلف لحاظ عملکردی با ديگر گیرنده های آدنوزين و نیز با گیرنده ها

  (Basheer et al 2004). برهم کنش مي کنند

دارد. آدنوزين مانع از انتشار  CNS به طور کلي آدنوزين دارای اثرات بازدارنده ای بر روی سیستم عصبي مرکزی

انتقال دهنده های عصبي مي شود، میزان تحريک خودبه خودی نورون ها را کاهش مي دهد و دارای اثرات ضدّ تشنج 

انرژی مي شود، به عنوان يک  موجب حذف )تخلیه(است. همچنین شواهدی وجود دارد مبني بر اين که تجمع آدنوزين، 

)عمل  عمل مي کند. آدنوزين همچنین فعالیت های حرکتي و میزان پاسخ موثر واب آور(تور تقويت کننده خواب )خفاک

را سرکوب مي کند. در عصب محیطي، آدنوزين باعث اتساع عروق مغزی، منقبض شدن عضالت صاف برونش، و ( کننده

ر مي کند و نیز لیپولیز و کرونوتروپیک منفي را بر روی قلب ايجاد مي کند و ترشحات معدی را مها / اثرات اينوتروپیک

  (Ruiz and Strain 2011)  رهاسازی رنین را مهار مي کند.

کافئین، که به لحاظ ساختاری مشابه آدنوزين است، با گیرنده های آدنوزين متصل شده و اثراتي را ايجاد مي کند که 

، کافئین CNS برای مثال، در مي باشد.به صورت معکوس با اثرات مهاری آدنوزين بر روی سیستم های فوق الذکر سازگار 

تحريک عصبي خودبه خودی را افزايش مي دهد و تغییر يا سطوح انتقال دهنده های عصبي مختلف را )مثال، آستیل 

( افزايش مي دهد، و فعالیت تشنجي، فعالیت حرکتي را افزايش مي GABA کولین، نوراپي نفرين، دوپامین، گلوتامات و

مي کند. برخي از اثرات سیستم عصبي محیطي کافئین شامل انقباض عرق مغزی، استراحت عضله ی  دهد و خواب را مهار

وجود گیرنده های مختلف (Ruiz and Strain 2011)  )برونش( و ترشحات معدی افزايش مي يابد. صاف نايژه ای

آگونیست انتخابي و آنتاگونیست  منجر به توسعه زير گروه ها ی محسوس که توسط گزانتین ها بلوک مي شوند آدنوزين در

نتايج کافئین در رها سازی نوراپي نفرين، دوپامین و سروتونین در مغز است و کاتکول آمین  (Daly 2007) ها مي شود.

اعمال آدنوزين  (Benowitz 1990) ، با معکوس اثر مهاری آدنوزين سازگاری دارد.ها را در گردش خون افزايش مي دهد

بنابراين، بسیاری از اثرات دارويي   ها نسبت به کافئین مخالف است. اثرات اغلب آن مختلف فیزيولوژيکي ودر سیستم های 

کافئین به نظر مي رسد به عمل آنتاگونیست آدنوزين در سطح سلول گیرنده بستگي دارد. کافئین يک آنتاگونیست غیر 

μmol.L)   میکرومول بر لیتر 81و 88  به ترتیب (Ki) است، با مهار ثابت A2a و  A1 انتخابي گیرنده های آدنوزين
-1

  ) 

 .اين غلظت به خوبي با غلظت پالسمايي يافت شده پس از يک رژيم غذايي با مقدار کافئین متوسط مطابقت دارد .است

(Carrillo, J. A., & Benitez, J. 2000)  کافئین گیرنده های آدنوزينA1 ،A2a  وA2b  را بلوک مي کند ولي تمايل

 (Tavares and Sakata 2012) نشان مي دهد. A3ترکیبي پايین با گیرنده 

 کافئین و فسفو دی استراز6-9-2



 
 

کافئین، تئوفیلین و تئوبرومین. آن ها مهار کننده های رقابتي ضعیف فسفودی د: سه گزانتین طبیعي وجود دار

 کند. ها نیز عمل مي ی فسفودی استراز ها به عنوان مهار کننده ديگر گزانتینکافئین مثل  (Daly 2007) استراز هستند.

(Ribeiro and Sebastiao 2010) آنزيم استراز،  های فسفودی مهارکننده cAMP استراز را که فسفودی AMP 

 مي دهد.درون سلولي را افزايش  cAMP کند، مهار کرده و بنابراين حلقوی را به فرم غیر حلقوی آن تبديل مي

  cAMP کیناز پروتئینA رود، فعال  های دخیل در سنتز گلوکز به کار مي را که برای شروع فسفوريالسیون آنزيم

اپي نفرين و وداروهای  )کاتکول آمین ها( درون سلولي تاثیرات cAMP  کند. بنابراين کافئین با بلوکه کردن برگشت مي

متیل گزانتین  (Duan et al 2009) کند. ها و متیل فنیدات را تشديد مي نآمفتامی ها، مت شبه اپي نفرين مثل آمفتامین

   cAMP افزايش غلظت (Tavares and Sakata 2012) ها همچنین آزادسازی کاتکول آمین ها را افزايش مي دهند.

K را افزايش مي دهد و باعث افزايش فعالیت A  ای معده فعالیت پروتئین کیناز های حاشیه در سلول
+
/H

+
 ATPase  و

 funny به طور مستقیم موجب افزايش فعالیت cAMP شود. افزايش غلظت در نتیجه افزايش گاستريک اسید مي

current آنتاگونیست رقابتي  دهد. کافئین هم چنین آنالوگ ساختاری استريچنین و ضربان قلب را افزايش مي شده و

های  های حلقوی در غلظت استراز البته مهار فسفودی (Duan et al 2009)  باشد. های گلیسین اينوتروپ مي رسپتور

 ,Fredholm and  Lindgren). افتد کنند، اتفاق مي ها به طور معمول مصرف مي آن چه که انسان بااليي نسبت به 

 های غشايي در عملکردهای درون سلولي روی کانال کافئین همچنین مي تواند با تاثیر بر برخي رسپتورها و  (1983

  (Mcpherson et al, 1991) .دخالت کند   cAMPمسیرهای کلسیم و

5توانند  های میلي موالر مي در غلظت ها گزانتین
. ها را تحت تاثیر قرار دهند نوکلئوتیدازها و آلکالین فسفاتاز ⧵

Fredholm and Lindgren, 1983))   

 

 کافئین و آزاد سازی کلسیم 6-9-9

آزاد سازی کلسیم درون سلولي از منابع کلسیم در آندوپالسمیک  ها عبور کرده و سلولغشای  کافئین به راحتي از

جريان کلسیم  را مهار کند و A  از نوع K+ شود. همچنین ممکن است به طور مستقیم جريان رتیکلوم را موجب مي

  ((Nehlig, A 1999 کند. مهرگان فعال مي بي داران و های عصبي برخي مهره پالسمالما را در سلول

را افزايش داده و در نتیجه باعث آزاد شدن کلسیم  Ryanodine های حساس به کافئین حساسیت کلسیمي کانال

های عصبي هم مي  ها مي شود که شامل سلول داخل سلولي از سارکوپالسم عضالت و شبکه آندوپالسمي ساير سلول

 کافئین به نظر مي رسد قوی تر و انتخابي تر از گزانتین های ديگر برای کانال های کلسیم حساس به رايانیدين است. شود.

(Tavares and Sakata 2012)  آزادسازی مستقیم کلسیم درون سلولي احتماال از طريق رسپتورهای ريانودنین در



 
 

های مصرف روزانه افراد چنین مکانیسمي برای عمل کافئین  ظتافتد. يعني در غل های میلي موالر کافئین اتفاق مي غلظت

ساير  Ryanodine عالوه بر کانال های (McPherson et al 1991; Daly 2007) شود. غیر محتمل شمرده مي

کافئین  (Daly 2000) مواردی که در هومئوستازی کلسیم نقش دارند جزو اهداف تحت تاثیر کافئین محسوب مي شوند.

 از منابع ذخیره ای داخل سلولي مي باشد. (IP3) مهار آزاد سازی کلسیم القا شده توسط اينوزيتول تری فسفاتباعث 

((Sei et al  2001  کافئین در غلظت های میلي موالر باعث مهار کانال های کلسیمي L-type نیز مي شود . 

(Yoshino et al 1996 ; Grant and Redmond 1982) 

 

  GABAA وگیرنده هایکافئین  6-9-4

 آگونیست درکافئین و تئوفیلین به عنوان آنتاگونیست معکوس و يا  تعامل دارد. GABAA کافئین با گیرنده های

عمل مي کنند. با اين حال،   GABAA ها با مسدود کردن گیرنده ، آنbenzodiazepines  ها محل فعال بنزوديازپین

است که با يک رژيم غذايي به طور بیشتر از غلظت کافئیني  اثرات صدها برابرغلظت کافئین مورد نیاز برای ترويج اين 

 (Tavares and Sakata 2012) منظم به دست مي آيد. معمول و

 

 کافئین و دوپامین 6-2-9-5

کافئن مشابه محرک های کالسیک مانند آمفتامین و کوکائین است، شواهدی وجود دارد مبني بر اين که برخي از 

تقويت کننده و حرکتي کافئین به وسیله ی مکانیزم های دوپامینرژيک میانجي گری مي شود. کافئین آنتاگونیست اثرات 

 - از لحاظ کارکردی با گیرنده های دوپامین )يعني، هترومرهای آدنوزين نوزين است که کولونیزه شده اند وگیرنده های آد

ئین اثرات حرکتي و تقويت کنندگي را در اين بخش به وسیله ی دوپامین( برهم کنش مي کنند. به لحاظ عملکردی، کاف

  دوپامین تولید مي کند. - سیناپسي تعامالت آنتاگونیستي آدنوزين  آزادسازی بازدارنده های )کندسازهای( پیش و پس

(Ruiz and Strain 2011)  دوپامینرژيکي در مطالعات حیواني، کافئین اثرات رفتاری مشابه با محرک های میانجي

کالسیک تولید مي کند، برای مثل فعالیت لوکوموتور )حرکتي( را افزايش مي دهد، رفتار چرخشي را افزايش مي دهد، 

تزريقي را تحريک مي کند. کافئین بروز اثرات محرک های میانجي به لحاظ  - اثراتي مانند محرک افتراقي و خود

مي کند، اثراتي که مي تواند به وسیله ی بلوک و يا کاهش گیرنده های  دوپامینرژيکي بر روی اين رفتارها را تقويت

 (Fredholm et al 1999) دوپامین کاهش يا حذف شود.

آزادسازی دوپامین در پوسته ی هسته ی اکومبنس به نظر مي رسد که يک مکانیزم نروفارماکولوژنیک )عصبي 

از داروها به شمار مي رود. مطالعات میکروديالیز در درون  اریزيربنای پتانسیل سوءمصرف بسی داروشناختي( مي باشد که



 
 

 بدن موجود زنده نشان مي دهد که کافئین آزادسازی دوپامین را در پوسته ی پشتي هسته ی اکومبنس افزايش مي دهد.

(Ruiz and Strain 2011) 

مکانیزم برای چندين اقدامات برجسته است مي تواند يک   D2آدنوزين و دوپامین   A2A تعامل بین گیرنده های

توسط کافئین   A2Aبنابراين، رسپتورهای  .کافئین و برخي از متابولیت های آن در فعالیت دوپامینرژيک فراهم مي کند

 شواهد (Ferre et al  1992) افزايش يابد. D2انتظار مي رود انتقال از طريق دوپامین در گیرنده های  مهار مي شود

ديگرآنتاگونیست های گیرنده آدنوزين( مي تواند رفتارهای مربوط به دوپامین را افزايش  فراواني وجود دارد که کافئین )و

اولین نمايش از يک تداخل دوپامین آدنوزين بر رفتار يافته شد که چندين آنتاگونیست های گیرنده های آدنوزين، از  .دهد

در  متیل گزانتین، مي تواند رفتار چرخش را در گیرنده دوپامین فعال افزايش دهد.جمله کافئین، تئوفیلین و ايزوبوتیل 

 Fredholm et al)  واقع، آنتاگونیست های گیرنده دوپامین مي تواند اثرات تحريکي کافئین را بر رفتار حرکتي مهارکند.

1999)  

 

 تاثیر کافئین بر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک 6-9-1

محاصره گیرنده های  .آدنوزين است  A2Aو   A1عمل اصلي کافئین آنتاگونیسم گیرنده های بیوشیمي،به لحاظ 

آدنوزين همچنین باعث معکوس شدن مهار آزاد سازی آدرنالین در سیستم عصبي سمپاتیک مي شود و در نتیجه 

سطوح  ین تون سمپاتیک ودهد که کافئ مطالعات نشان مي (Winston et al 2005)  سمپاتیک را تحريک مي کند.

اين تاثیرات  افزايد. کورتیزول را مي و نورآدرنالین آدرنالین، مثل کاتکول آمین هاهای استرس شامل  پالسمايي هورمون

تواند با  مصرف کافئین مي باشد. کلیه و سمپاتیک در اثر کافئین مي ی فعال شدن دو سیستم مدوالی فوق دهنده نشان

، فشارخون و ضربان قلب را اندکي تغییر بدنهای فیزيولوژيکي مانند دمای  افزايش فعالیت اعصاب سمپاتیک برخي متغیر

تواند ناشي از فعال شدن اعصاب سمپاتیک توسط اين  دهد که بیشتر تاثیرات فارماکولوژيکي کافئین مي دهد. اين نشان مي

  (Echeverri, D et al 2010) .ماده باشد

 اثرات کافئین6-4

 اثر کافئین بر سوخت وستز چربی6-4-6

نفرين  ی افزايش سطوح اپي کافئین به وسیله دهد. مصرف گلیکوژن را کاهش مي کافئین مصرف چربي را افزايش و

اسیدهای چرب در افزايش  دهد. ها حرکت مي گلیسیريدها را از ماهیچه تری خون اسیدهای چرب را از بافت چربي و

ی فعال شدن اعصاب را  کافئین آستانه شود. ها مي ی گلیکوژن در ماهیچه ذخیره ها و  دسترس موجب اکسیداسیون چربي



 
 

ها را برای سوخت  به کار گیری ماهیچه بنابراين احساس نیاز به کوشش بیشتر در هنگام ورزش را کم کرده و پايین آورده و

  (McArdle 2010)سازد.  مي  وساز چربي آسان

 

 خواب و کافئین6-4-2

به خوبي گزارش شده است که  (Snel &Lorist 2011)خواب يکي از عملکردهای حساس به کافئین مي باشد. 

 Winston et al)  کافئین هشیاری را افزايش مي دهد و جلوی شروع خواب را مي گیرد و تولید بي خوابي مي کند.

پرکاربرد از کافئین به علت افزايش آگاهي و هوشیاری مي باشد و کاهش های عملکردی شايد استفاده ی درماني  (2005

موج آرام خواب را در اوايل چرخه خواب کاهش مي دهد و مي  ناشي از محرومیت از خواب را معکوس مي سازد. کافئین

های بیداری را افزايش مي در خواب بعد از آن در چرخه را کاهش دهد. کافئین دوره (REM)  تواند حرکت تند چشم

در دوز باال و در اواخر شب مي تواند زمان صرف شده برای به خواب رفتن را افزايش مي  (Winston et al 2005) دهد.

کافئین جذب شده در کل روز يا قبل از زمان خواب نشان داده شده است که در شروع خواب، کلِ  (Smith 2002). دهد

واب و مراحل خواب دخالت دارد. تاثیرات کافئین بر روی خواب به وسیله ی يک تعداد از زمان خوابیده شده، کیفیت خ

يا تحمل نسبت به کافئین  فاکتورها شامل دوز، مدت زمان بین جذب کافئین و خواب و تفاوت های فردی در حساسیت و

ودگي روز را افزايش مي دهد و پرهیز حاد پس از مصرف کافئین مزمن نشان داده شده است که خواب آل تعیین مي شود.

 در انسان، غلظت کافئین کم تر از Ruiz and Strain 2011) )نیز مدت خواب شبانه و کیفیت آن را افزايش مي دهد. 

در حالي که مقادير زيادی کافئین در  (Fredholm et al 1999). میلي مول مي تواند خواب را تحت تاثیر قراردهد 9

شروع خواب تداخل داشته باشد، مصرف آن حداقل هشت ساعت قبل از خواب بر شروع خواب اواخر شب ممکن است با 

  (Smith 2002). تاثیر نمي گذارد

داليلي وجود دارد که آدنوزين ممکن است به صورت  باشد. های آدنورين مي کافئین آنتاگونیستي غیر انتخابي رسپتور

اند که تجمع آدنوزين  رابرت مک کارلي وهمکارانش استدالل کرده ی خواب و بیداری درگیر شود. مشخص در کنترل چرخه

اين تاثیرات به  شود. آلودگي باشد که به دنبال فعالیت طوالني مغزی ايجاد مي ی احساس خواب ممکن است دلیل اولیه

ی خواب از  دههای پیش برن و فعال کردن نورون A1ی بیداری از طريق رسپتورهای  برنده های پیش ی مهار نورون وسیله

میلي گرم  911مصرف  (Basheer et al 2004) شود. گری مي میانجي A2Aهای  طريق تاثیرات غیر مستقیم بر رسپتور

بیداری  –کافئین در روز پیامدهای مضر کمبود خواب را خنثي مي کند و کارايي ذهني و هوشیاری را که با ريتم خواب 

ويژگي کافئین برای افزايش بیداری يکي از داليلي است که  (Beaumont et al 2001)  تداخل دارد افزايش مي دهد.



 
 

 Soroko et al) اين ويژگي يکي از داليل محدوديت مصرف آن نیز مي باشد. و مردم روزانه کافئین را مصرف مي کنند

1996) 

 

 اثرات کافئین بر دستگاه تنفسی    6-4-9

کافئین به طور گسترده ای برای درمان آپنه در نوزادان   .است فه تئوبرومین به خوبي شناخته شدهاثرات ضد سر

گزانتین ها دارای اثرات  (Schmidt et al 2006)  نارس استفاده مي شود، با حداقل بروز عوارض جانبي همراه است.

یت تحريک تنفسي هستند، که به علت آنتاگونیست گیرنده های آدنوزين در مراکز تنفسي رخ مي دهد. کافئین حساس

به گاز کربن دی اکسید افزايش مي دهد. با اين حال، کافئین دارای يک اثر مهاری در تنفس است که از  مرکز تنفسي را

  (Sawynok and Yaksh 1993) در بدنه ی سرخرگ کاروتید انجام مي شود. A2 طريق محاصره گیرنده های آدنوزين

به نظر مي رسد که کافئین عملکرد ريوی را در بیماران آسمي بهبود مي بخشد و احتماال به دلیل آن که اثر گشاد 

  (Daly 2007)  .ها داردبرونش بر کننده 
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ديورتیک از طريق آنتاگونیست اثر  )داروی زياد کننده پیشاب( و ناتريورتیک هستند. کافئین و تئوفیلین ديورتیک

 (Tavares and Sakata 2012) رخ مي دهد. A2A و A1 های گیرنده های آدنوزين

آنژيوتنسین آلدستورن است. مصرف حاد کافئین  - ، فعال شدن سیستم رنینیر کلیوی کافئین ظاهر شدن ديوريزتاث

 (Nussberger et al 1990; Robertson et al 1978) انسان افزايش مي دهد. مقدار حجم ادرار و دفع سديم را در

 Nussberger et al ) در ادرارآوری و تاثیر ناتريورتیک کافئین نامعلوم است. ANP نقش پپتید ناتريورتیک دهلیزی

 Lzzo Jr et al) همچنین غلظت هورمون آنتي ديورتیک )وازوپرسن( با مصرف کافئین بدون تغییر باقي مي ماند. (1990

پروستوگلندين کلیوی مي شود که آزمايش انجام شده بر روی رت نشان داده است که کافئین باعث دوز ترشحي  (1983

همچنین کافئین فعالیت رنین پالسمايي را  (Engelhardt 1996)کند. تا حدودی پرادرای بر اثر کافئین را تائید مي

 Kuan et al) های گلومر مي باشد. دهد که احتماالً از طريق عمل آنتاگونیستي روی رسپتور آدنوزيني سلول افزايش مي

روز( ممکن است خطر بي ثباتي دترسور را )مثانه ناپايدار(   /میلي گرم 811مصرف بیش از حد کافئین )بیش از  (1990

روز(   /میلي گرم 811-011) ، حتي مصرف کافئین متوسطنهدر زنان افزايش دهد. برای زنان با عالئم پیش موجود مثا

 (Arya et al 2000) ممکن است منجر به افزايش خطر بي ثباتي دترسور شود.



 
 

بررسي های اخیر به اين نتیجه رسیدند که يک دوز واحد از  .عمل ادرار آور کافئین به خوبي شناخته شده است

کافئین مانند آن چه که در نوشیدني هايي که به طور معمول مصرف مي شود وجود دارد به صورت کم و يا هیچ اثر 

  (Winston et al 2005)  اين اثر را دارند. میلي گرم(011)بیش از  اگرچه دوزهای بزرگ ديورتیک ندارند،
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در سطح طبیعي مصرف انسان، کافئین به عنوان بلوکر غیر اختصاصي رسپتورهای آدنوزيني عمل مي کند و در 

، نوکلئوتید پوريني، يک تنظیم آدنوزين (Nurminen et al 1999) غلظت های میکروموالر رسپتورها را بلوک مي کند.

نوع کننده ی مهم در تمام بدن بخصوص سیستم قلبي عروقي است که در پاسخ به اختالل و تحريک آزاد مي شود. چهار 

، انقباض مپالس های الکتريکيکه هدايت اي در سلول های قلبي وجود دارد A3و  A2B , A2A , A1 رسپتور آدنوزيني

درنرژيک و اينوتروپیک، کشش عروق قلبي و رشد قلب وعروق را کنترول آکنترول ،  Heart rateقلب، سرعت ضربان قلب

عروق را متسع مي کند؛ به طوری که  آدنوزين بستر (Nurminen et al 1999, Headrick et al 2013). مي کند

افزايش فشار خون را به دنبال داشته است. بنابراين کافئین با عمل آنتاگونیستي با  A2 مطالعه روی موش های فاقد رسپتور

عروقي کافئین مي توان به مهار آنزيم  - خون مي شود. از ديگر مکانیسم احتمالي تاثیر قلبي آدنوزين باعث افزايش فشار

و تحريک کلسیم داخل سلولي درغلظت  cAMP فسفودی استراز و متعاقباً افزايش میزان آدنوزين مونوفسفات حلقوی

  (Kramer and Wells 1979) های باال اشاره کرد.

کافئین آزادسازی و افزايش غلظت پالسمای کاتکول آمین مخصوصاً آدرنالین و افزايش دفع  ديگر مکانیسم عملکردی

کافئین با فعال کردن آنزيم هیدروکسیالز، آنزيم محدود کننده در  (Smits et al 1985) ادراری کاتکول آمین مي باشد.

افزايش  مي دهد. افزايش آدرنالین پالسما مشابه فشار خون باال است که اين بیوسنتز کاتکول آمین، میزان کاتکول آمین را 

مکانیسم   (Snider and Waldeck 1974) عملکرد تحت کنترول مستقیم سیستم عصبي سمپاتیک مي باشد.

ی کورتیکواستروئید کافئین در سیستم قلبي عروقي از طريق تحريک بخش قشری فوق کلیه و آزاد ساز بعدی عملکردی

آدرنوکورتیکوتروپین پالسمای و افزايش غلظت در موارد فشار خون طبیعي کافئین باعث آزادسازی  انجام مي شود.

  (Lovallo et al. 1996) کورتیزول شده که اين ها در کشش عروقي تاثیرگذار مي باشند.

 .را بررسي کرده اند (CHD)مطالعات اپیدمیولوژيک رابطه بین مصرف قهوه و خطر بیماری های عروق کرونر قلب 

به طور قابل توجهي با افزايش خطر ابتال به فنجان در روز(  11-1) به طور کلي، مطالعات نشان دادند که مصرف قهوه باال

 8-9در حالي که دو مطالعه مورد شاهدی نشان داد که مصرف قهوه معتدل تر ) همراه است  CHDor (MI)سکته قلبي 



 
 

فشار خون باال يک عامل خطر شناخته شده برای بیماری عروق کرونر،   همراه نیست.  MIفنجان در روز( با افزايش خطر 

اين به خوبي ثابت شده است که مصرف حاد کافئین در رژيم غذايي بر سطوح فشار خون در  .سکته قلبي و مغزی است

فنجان قهوه،  9-0میلي گرم کافئین، معادل مقدار موجود در  011-011دوز  .افراد سالم و مبتال به فشار خون اثر مي گذارد

میلي مترجیوه در افراد با فشار خون 19-8میلي متر جیوه و فشار خون دياستولیک متوسط  18-9فشار خون سیستولیک 

)سالم( افزايش مي دهد. اگر چه در مصرف همیشگي که منجر به يک درجه تحمل به اثر باال برنده فشار خون از  طبیعي

 (Higdon and Frei 2006)  کافئین مي شود.

در مطالعات اخیر هیچ ارتباطي بین مصرف قهوه و خطر ابتال به فیبريالسیون دهلیزی، آريتمي های فوق بطني شايع 

 (Higdon and Frei 2006) يافت نشده است.

میلي گرم يا کمتر، و يا چهار فنجان قهوه  811به طور کلي مي توان به اين نتیجه رسید که مصرف متوسط کافئین )

فنجان يا بیشتر  11در روز( اثرات منفي بر سالمت قلب و عروق نمي گذارد، در حالي که در مصرف قهوه سنگین )يا کمتر 

؛ احتماال چهار فنجان يا بیشتر در هر روز( احتمال اثرات منفي آن در بروز بیماری عروق کرونر قلب و يا مرگ و میر در روز

 (Nawrot et al 2003) را نمي توان رد کرد.

 

 

 وابستگی و ترک کافئین 6-4-1

حالتي خاص که هنگامي که استفاده مي شود از مواد  وابستگي به مواد مخدر ممکن است استفاده شود به معني

مخدر به دنبال آن به صورت مجبوری ايجاد مي شود، منجر به اختالالت رفتاری مي شود اگر تامین منبع آن الزم باشد. 

 با وجود اثرات رواني و يا فیزيکي نامطلوب آن ادامه مي يابد.   استفاده از مواد مخدر

به صورت  .وابستگي جسمي داشته است در حالي که اعتیاد به مواد مخدر از زمان گذشته وجود داشته و تمرکز بر

ايي که ه هايي که نسبتا بي ضرر هستند تا آن ، اعتیاد يک مدت بي هدف برای توصیف تمام انواع عادات از آنمتداول

در استفاده سختگیرانه تر تاکید مي کند که اعتیاد به استفاده از مواد مخدر  .استفاده مي شود، آشکارا خطرناک هستند

  (Fredholm et al 1999) اجباری اشاره دارد.

 Juliano and Griffiths 2004; Winston) .طبقه بندی کافئین به عنوان دارو وابستگي بحث بر انگیز است

et al 2005) اگر تعريف انجام شده توسط DSM-IV-TR  ( 4)راهنمای تشخیصي و آماری اختالالت رواني، ويرايش 
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Abstract: 

 Today, many food products used by human contain caffeine. In addition, caffeine is added 

to many drugs, such as stimulants, painkillers, and dietary supplements. The materials that 

we consider to be one of the sources contain other chemical compounds whose effects are 

mistakenly attributed to caffeine. Therefore, the effects of caffeine in its pharmaceutical 

form on physiological activities are rarely studied in specialized cases. In the present study, 

with the participation of eighty volunteers, the effects of pharmaceutical form of caffeine 

(equivalent to 35 mg/kg of oral caffeine) were investigated in a part of the electrical 

manifestations of heart (ST Segment and ST Interval). In the use of caffeine-sodium 

benzoate, the duration of the ST Segment reduced from 106.81 ms to 98.51 ms and the 

duration of ST Interval decreased from 169.55 ms to 159.48 ms. This reduces the duration 

of cardiac repolarization. 
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