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GİRİŞ: 

Teofilinin bronkodilatör etkisi ilk 
olarak 1920'1erde tarif edilmiş ol
masına rağmen l930'1anıı orıalarma 

kadar sadece kalp rahatsızlıklarında 
diüreıik etkisi nedeniyle sıklıkla kul
lanılmıştır (l). 1937'de başlatılan 
çalışmalardan sonra teofilinin astım te
davisinde kullanımı, rasyonel lıııle gel
miştir. 

Miktar Tayin Yöntemleri: 

USP XX'de teofilinin titrimetrik 
yöntemle miktar tayini verilmiştir. 
Değişik ilaç şekilleri mevcut olan teo
filinin eliksir ve tabletleri içinde 
titri metrik yöntem kullanılmaktadtr, 
aynca HPLC ve spektrofotometrik 
yöntemlerde kayıtlıdır. Kan teofiliıı 
konsantrasyonunu ölçmek içinde 
HPLC ve spektrofotometrik yöntem
den yararlanılmaktadır. 

Farmakolojik Özellikleri: 

Dimetil ksantin türevi bir alkaloit 
olan teofilin bronşlardaki yumuşak 
kasları gevşetebilme yeteneği ile 
bronşiyııl astım ve diğer solunum yolu 
ralıatsızlıldannda bronkodilaıör olarak 
yarım asra yakın bir süreden beri kul-
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lamlmaktadlf (2). Teofilin bugün 
özellikle astım ve obstrüktif solunum 
yolu hastalıklarında ve yeni doğanların 
apnesinde kullanılmaktadır. Prematüre
lerin apnesindeki etkinliği ilk defa 
1973 yılında gösterilmiştir. Teofilin 
apnenin şiddet ve sayısını azalttığı 
gibi buna bağlı bradikardiyi de 
önlemektedir. Yetişkinlerde, akciğerler
de alveoler hiperventilasyonu sağladığı 
halde bebeklerde muhtemelen solunum 
merkezini uyararak etkili olmakıadtr. 

Son zamanlarda ortaya atılan ilginç 
bir varsayıma göre teofilin bronko
konstriktör bir nöromediyatör olan 
adenozini antagonize ederek bronko
dilatasyon yapmaktadır. Ancak yeni bir 
ksanıin türevi olan enprofilinin ıeofi
linden beş kez daha güçlü bir bronkodi
latör olmasına rağmen adenozin an
tagonisti olmaması sözkonusu etki 
mekanizmasının geçerliliğini azalt
maktadır. Diğer bir görüşte ise fosfo
diesteraz enzimini inhibe edip sitoplaz
mada cAMP düzeyini yükseltmek 
suretiyle gevşetme yaptığı ileri 
sürülmüştür. Ancak insanda terapötik 

dozlarda vücut sıvılarında oluşan kon
santrasyonlarda bu enzimin teofılin ta
rafından minimal derecede inhibe edil-
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mesi, bu mekanizmanın geçerliliğini 
azaltmaktadır(!). 

Teofılinin büyük kısmı karaciğerde 
mikrozomal enzimler tarafından meta
bolize edilmek suretiyle inaktive edil
mekte ve dozun ancak% 10-l2'si idrar
la değişmeden atılmaktadır. Başlıca 
metabolitleri metilürik asit ve 3-metil 
ksantindir. Absorbe edilen dozun% 10 
kadarı böbreklerden ittah edilmektedir. 

Teofilin ağızdan alındığında irritan 
etkisi nedeni ile bulantı.ve kusma yap
maktadır. Bu nedenle tedavide teofıli
nin bu etkileri görülmeyeceği çeşitli 
inorganik tuzlarla yaptığı ekimoleküler 
karışımlarının (Teofilin kalsiyum sa
lisila~ Teofilin sodyum asetat, Teofi
lin sodyum glisinat) kullanılması ter
cih edilmektedir. Bunlann absorpsiyon 
oranı daha fazla ve irritan etkileri daha 
düşüktür (3). 

Teofilinin tuzlarından başka, bazı 
organik bazlarla yaptığı kompleksler 
de tıpta kullanılmaktadır. Bunların 

suda çözünme oranlan fazla 
olduğundan çoklukla injektabl prepa
ratları halinde kullanılmaları tercih 
edilirler. Bu kompleklerden bazıları 
aminofilin (etilendiamin ile yaptığı 
bileşik olup % 80 teofılin içerir) teofi
lin meglumin (metil glukamin ile 
yaptığı bileşik olup % 50 ıeofilin 

içerir) ve olcsisifilin (teofılinin lıidrok
si etil türevi)'dir. 

Çeşitli ıeofılin türevleri arasında en 
fazla kullanılanı aminofılindir. Diğer 
sübstitüe ksanıinlerden birisi olan di
filinin teofilinden daha fazla bir ıe
ra pö tik üstünlüğü olduğu 

gösterilememiştir. Bununla birlikte 
yeni geliştirilen bir bileşik olan en-
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profilin hayvan çalışmalarında daha az 
merkezi sinir sistemi toksisitesi 
gösterdiği ve bu madde ile çalışmalanıı 
lıalen sürdürüldüğü bildirilmektedir 
(1). 

Teofilinin terapötilc indeksinin 
diişiik olması ve eliminasyon hızmm 
bireyler arasında fazla değişkenlik 
göstermesi bu ilacın farmakokine
tiğinin etraflı bir şekilde incelenmesine 
neden olmuştur. Teofılinin farmakoki
netiği ile ilgili en belirgin özelliği 
metabolizma hızının bireyler arasında 
büyük çapta değişkenlik göstermesidir. 
Bu nedenle belirli dozunun oluşturduğu 
plazma konsantrasyonu çeşitli denek
lerde önemli ölçüde farklı olabilmekte
dir. Terapötik indeksinin düşük olması 
nedeni ile doz ayarlanmasında plazma 
düzeyinin izlenmesi gerekmektedir. 

Yetişkinlerde ortalama plazma yarı 
ömrü 5.8 saat olup, 2.9 - 12.8 saat 
arasında değişkenlik göstermektedir. 
Çocuklar ilacı yetişkinlere göre daha 
hızlı metabolize ettiklerinden ortalama 
yan ömrü çocuklarda 3.7 saat olarak 
kabul edilmektedir. Çocuk büyüdükçe 
ilacı!) vücut klerenside yavaşlamakta, 
özellikle 12 yaşın üzerinde bu 
yavaşlama % 50'ye varabilmektedir. 
Prematürlerde ise eliminasyon daha da 
yavaş olup ortalama yarı ömür 22 saaı 
olarak bildirilmiştir. 

Teofilinin genel olarak kabul edilen 
terapötik serum seviyeleri 10-20 

µg.mJ-1 olmakla beraber 5 µg.mJ-1 'den 
itibaren etki görülmeye başlamaktadır 
(Tablo 1). Teofilin uygulanmasında 
gözlenen en belirgin yan etki bulantı 

ve kusmadır. Bu etkiler 13-15 µg.m!·I 
gibi düşük konsantrasyonlarda 
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Tablo l 

Anahtar Parametreler 

Terapötik Konsantrasyonu 
pa 

Vdb 
CI 
ı 1/2 

a- Absorplanan teofilin yüzdesi 

10-20 µg.mı- 1 

% 100 

0.48 L. kg-1 

0.04 L. Saaı- 1 .kg- 1 

8.3 saat 

b- Dağılım Hacmi (şişman hastalar için total vücut ağırlığı kullanılmalıdır.) 

gözlenmeye başlar ve plazma kon

santrasyonu 20 µg.m!-l'i aştığında 

dalıa sıklıkla görülür (2, 4-6). 

Sigara içenlerde teofilin klerensi 
içmeyenlerin yaklaşık 1.5 - 2 katı daha 
fazladır (7-9). Sigara içmenin etkileri 
(günde bir paket) sigaranın 

bırakılmasından sonra birkaç ay daha 
devam etmektedir (9). Sigara içen bir 
hasta hastaneye kabul edildiğinde bu 
dönemde sigarayı bıraksa dahi, sigara 
içiyormuş gibi kabul edilmelidir. 
Diğen yönden, konjestif kalp ra
hatsızlığının mevcudiyeti teofilin kle
rensini yaklaşık % 40 oranında 

düşürmektedir (7, 10, 11). Pulmoner 
ödeminde teofilin klerensinde azalmaya 
neden olduğu bildirilmiştir (12). 

lliyoyararlanımı: 

Tabletlerde çözünme ortamı olarak 
su kullanıldığında 50 rpm'de 30 daki
kada % 75'den az madde çözünmemesi 
istenir. Kapsüllerde ise 60 dakika % 
80'den az madde çözünmemelidir. Uzun 
etkili ıeofilin tabletleri üzerinde 

yapılan çözünme hızı çalışmalarında 
teofilinin tabletten salınmasında 

karışurma hızı, ortamın pH'sı, kul-

!anılan yöntem gibi faktörlerin etkin 
olduğu bulunmuştur (13). 

Acil durumlar hariç, teofilin oral 
yoldan kullanımı tercih edilen bir 
ilaçtır. Tablet veya kapsül şeklinde 
alındığında absorpsiyonun düzensiz 
olduğu ileri sürülmüşse de son yıllarda 
yapılan birçok biyoyararlanım 

çalışması oral yoldan verilen teofilin 
müstahzarlarından absorpsiyonun tam 
ve çabuk olduğunu göstermiştir (6, 
14). Normal tabletlerde yararlanım % 
95'ten fazladır ve alınmadan 2 saat son
ra pik plazma düzey !erine ulaşmaktadır 
(15). Mide irritasyonunu önlemek ve 
absorpsiyonu hızlandırmak için teofi
lin veya tuzlarının % 20 alkol içeren 
sulu çözeltileri hazırlanmıştır. Teofilin 
müstahzarlarından absorpsiyonu gecik
tiren faktör muhtemelen çözünmenin 
yavaş olmasıdır. Aynca çözünme hızı 
formülasyona göre de değişmektedir. 
Eliksir halinde verildiğinde çözünme 
sözkonusu olmadığından absorspsiyon 
daha hızlı ve güvenilir olmaktadır. 
Nitekim eliksirin verilmesinden 15-30 
dakika sonra i.,v. uygulamayı takiben 
gözlenene yakın plazma düzeyleri 
sağlanmıştır (Şekil 1) (14). 
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Şekil 1: 260 mg teofilin uygulanmasından sonra elde edilen serum teofilin 
düzeyleri 

O -- O A: Aminofilin (parenteral) 
1111 -- 1111 B: Eliksir 

il>. -- ,ı,. D: Tedral (tablet) 
Kaynak 21'den alınmıştır. 

O ·- O C: Maraks (tablet) 

Beıtis ve arkadaşları (16) teofılin ve formiilasyonlar ıçın yapııkları 
fenobarbital'i birlikte taşıyan ilaç çalışmada biyoyararlanını ve çözünme 
şekillerinden teofılin çözünme hızınııı hızı açısından çok büyük bir farklılık 
tek teofilin içeren ilaç şekillerinden gözlemedilderini, 8 mg fenobarbital 
daha düşük olduğunu ileri sürmüşseler içeren Tedral ile Marax'la yaklaşık aynı 
de, Welling ve arkadaşları (17) fenobar· çözünme hızına sahip olduğunu bildir-
bital bulunan ve bulunmayan mişlerdir (Şekil 2) . 

.--~...;._~..:.__.:;..~__;.:'--'--~ 

ıoo· 
!--I 

- . ...--.,---i 
j ..,_ -?~---
N / 3. -.. 

J' ·-.. c 
ıo· o-oo l.P 

-~ --ı ; 1 ; J ~ Zaman {.Da)d.ka) 

Şekil 2: 37°C'de % 0.02 Polisorbat 80 içeren 0.1 N HCl içindeki teofilinin 
çözünme hızı profilleri, 

C: Marruc D: Tedral Kaynak 21 'den alınmıştır. 

. 
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Upıon ve arkadaşlarının ( 18, 19) 
A.B.D. ilaç piyasasında mevcut olan 
oral teofilin mühtahzarlanm inceleyen 
çalışmaları ilginçtir. Burada sulu 
çözeltilerden biyoyararlanım i.v. veri
lişle aynı bulunmuştur. İncelenen 13 
tabletten biyoyararlanım ise çözelti ile 
aynı, sadece ikisinde % 95'ten az bu
lunmuştur. Tabletlerden J2'si şurup 
tipi bir preparattan daha hızlı absor
planmışlardır. Verilen şurup dozunun 
artması absorpsiyon hızını 

yavaşlatmıştır. Bu da muhtemelen 
şekerin mide boşalmasının geciktirici 
etkisinden ileri gelmektedir. 

Oral müstahzarların kullanımı 

sırasında iki doz arasında plazma 

VURAL ve ark. 

düzeylerindeki iniş çıkışlar bazen teda
vi yönünden sakınca teşkil edebilir. 
Özellikle çocuklar ilacı çabuk elimine 
ettiklerinden kronik tedavi sırasında 6 
saatte bir ilaç veriliyorsa dozdan 2 ve 6 
saat sonraki plazma ilaç düzeyleri çok 
azalabilir. Bu hususlar dikkate 
alındığında uzun etkili yavaş salan teofi
lin müstahzarlarının hazırlanmasına 
olan ilgi artmıştır. Burada amaç i.v. 
infüzyonda olduğu gibi birim zamanda 
belli miktar ilacın sürekli absorpsiyo
nudur. Bazı müstahzarlann 6 saat ye
rine 12 saatte bir alınmasıda, hastanın 
tedaviye uyumunu kolaylaştırmaktadır 
(Şekil 3) (1, 6, 20-22). 

~= - i i. k_ 5'ı.: t- r--i -! i --, 

.tı' 1 ~"-~---~---~--~-~------~-~----~----
~ : 

2 t D:xı: t Doz 

<:COO 2300 0200 0500 C800 ııoo 1400_ 1700 ~:CO 

Zanan (Saat) 

Şekil m: Her 12 satte bir 10 ± 0.54 mg.kg- 1.doz- 1 Theodur verilen 20 
astımlı çocuk için 24 saatlik ortalama serum teofilin düzeyleri. 

Ka.ynak 25'den alınmıştır. 

Jenne ve arkadaşlan (23) ve 200 ve 
300 mg'lik normal tabletlerle 300 
mg'lik yavaş salan tabletlerin 6 saatte 
bir verilmesi ile elde edilen plazma 
düzeylerini karşılaştırmışlardır. Yavaş 
salan tabletler hastaların büyük bir 

kısmında 10-20 µg.ml-1 arasında te-

rapötik düzeyler sağlamışlardır. Pik 
ilaç düzeyleri ile ortalama düzeyler 
arasında daha az bir fark bulunmuştur. 
Bugün Batı ülkelerinde mevcut çeşitli 
yavaş salan müstahzarlardan absorpla
nan fraksiyonun zamana kıjrşı çizilen 
eğrileri şekil 4'deki gibidir. Bu tip 
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olf'..'-'_L-'--'---'--'--'--Lı_Lı_J_..1---'..-'---'--l--'--'---'--'~ 
o s 10 12 u 18 18 20 22 24 

(Saat) 

Şekil IV: Yavaş salan tablet ve kapsül tipi teofilin preparatlarının 
absorpsiyon hız ve 

Kaynak 1 'den alınmıştır. 

müztahzarlardan biyoyararlanımın, i.v. 
aminofiline yakın olduğu gösteril
miştir (l). 

Tüm ve ikiye bölünmüş 100 
mg1ık uzun etkili teofılin tabletleri ile 

süreleri 

yapılan çözünme hızı çalışmalarında, 
ikiye bölünerek kullanılan tabletlerde 
daha yüksek bir çözünme hızı elde edil
miş olmasına rağmen bu durum bi
y oy ar arlan ı m çalışmalarına 
yansımamıştır (Şekil 5). ikiye 

2 • s • 10 12 1• 1• 1a ~ n ~ 

Zaman (Sa;>t) 

Şekil V: Uzun etkili teofilin tableclerinin zamana karşı çizilen ortalama 
serum teofilin konsantrasyon eğrileri, 

• ~- 8 : Tüm tablet 

l.~~~-·~-7--ll~:-l_ki_·_y_e_b_o_·ı-on-m~ü-ş_t_•b_l_e_t~~~-K-•-yn~ak~-2-7-'d_e_n~al_ın_m~ış_t_ır-.~~~~~/ 
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kırılarak ayn ayn ve kırılmadan tatbik 
edilmiş tabletlere ait farmakokineıik 
parametreler AUC, MAT (ortalama ab
sorpsiyon süresi), Ke, T ı;ı, V d, Cl ve 
CIR aralarındaki farklar istatiksel ola
rak anlamlı bulunmamıştır. 24 saat 
için teofilin metabolitlerinin dağılımı 
incelendiğinde fark yine istatiksel ola
rak anlamlı bulunmamıştır. Sonuç ola
rak uzun etkili tofilin tabletlerini ikiye 
bölerek kullanmak ilaç tedavisini 
değiştirmeyebilir, fakat formülasyon 
faktörlerini de her zaman için 
gözönünde bulundurmak gerekmektedir 
(24). 

VURAL ve ark. 

Yavaş salan bir müstahzar terki
binde mikrokristal halde teofilin ihtiva 
eden bir ınüstahzar ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek ortala
ma ilaç düzeyleri sağlanması yanında 
daha az yan etkiye neden olmuştur. 
Diğer taraftan kronik tedavi sırasında 
her iki müstarzarla da tedaviye 
başlandıktan ancak 3 gün sonra kararlı 
plazma ilaç düzeylerine ulaşılmıştır. 
Teofılinin farklı dozaj şekillerinden bi
yoyararlığı Tablo 2'de gösterilmiştir 
(2). 

Tablo 2: A.B.D. İlaç Piyasasında Bulunan Iıaç Şekilleri ve Bunlardan 
Teofilinin Biyoyar:il-Ianımları 

Dozaj Şekli 

Kaplanmamış tabletler ve sıvılar 
Aminophylline 
ElixophyllineR 
Theophylline 

Kaplanmış ve ı.ızun etkili tabletler 
Cholecyl ıooR 

200R 

AminodurR 
AerolateR 
Slophyllin GyrocapR 
Theobid Dura CapR 
TheodurR 
Theophyl-SRR 

S: Kayıtlı Dozun Fraksiyonu 

Çocuklarda teofilin eliminasyonu 
daha hızlı olduğundan kronik tedavide 
dozun 4 saatte bir tekrarlanması gerek
mektedir. Bu nedenle yavaş salan 
müstahzarlar, çocuklar açısıdan da çok 
yararlıdır. Ancak yetişkinlerde 12 

s F 

0.8 - 0.84 1.0 
1.0 1.0 
1.0 1.0 

0.64 1.0 
0.64 0.9 
0.84 0.65 
1.0 0.81 
1.0 1.0 
1.0 0.87 
1.0 !.O 
1.0 1.0 

F: Absorplanan Teofilin Fraksiyonu 

saatte bir verilen dozun çocuklara 8 
saatte bir verilmesi gerekmektedir. 

Teofilinin supozituvarlanndan ab
sorspiyonu düzensizdir, düzensiz ab
sorpsiyon nedeni ile etki görülmeyen 
hallerde doz tekrarlanmış ve çocuklarda 
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ciddi intoksikasyonlara, hatta ölümlere 
neden olmuştur. Bazı müstahzarlarda 
barbitürat bulunması da intolcsikasyo
nu şiddetlendirmiştir. Aynca düzensiz 
absorspsiyon nedeni ile dozun ayarlan
ması da zor olmaktadır. 

Aminofılinin rektal çözeltilerinin 
absorpsiyonu ise düzenli ve tamdır. 
Etki uygulamadan 15-30 dakika sonra 
görülmektedir. Rektal çözeltiler daha 
çok kriz sırasında tercih edilmelidir, 
kriz geçtikten sonra ilaç oral yoldan 
alınmalıdır. Farelerde yapılan bir 
araştırmada teofilinin rektal absorp
siyonu pH'nın fonksiyonu olarak bu
lunmuştur (25). Teofilin aerosol 
şeklinde verildiğinde ise belirgin bir 
bronkodilatasyon görülmemiştir. Hatta 
ilaç partikülleri solunum yollarını tahriş 
edeceğinden krizi şiddetlendirebileceği 

A -
------11 ____ _ 

• • .. • 
Zaııan (Saat) 
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bildirilmiştir. 

Yiyeceklerin oral yolla alınan teofı-· 
lin preparatlarının absorpsiyonlarını 
değiştirdiği yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir. Yağlı bir sabah kah
valtısı veya aç karnına ilaç alındıktan 
sonra 3 ayn teofilin preparatının mak
simum serum teofilinin düzeylerinin 
ve eğri altındaki alanlarının değiştiği 
gösterilmiştir (26, 27). Yağ miktarı 
fazla yiyeceklerin alınması mide-barsak 
kanalında ilacın salınma hızı ve ab
sorspsiyonunu etkilemekte, mide 
boşalma zamanı yavaşlamakta, pH art
makta, safra, pankreatik sıvılar sindi
rım enzimleri salgı1anmaktadır. 

Yapılan çalışma yağ asitlerinin ve 
safra tuzlarının teofilin preparatlarının 
salınma hızını değiştirmede önemli rol 
oynadıklarını göstermektedir (Şekil 6). 

B 

' ,• 
·":~~~~~.~~"~~.~~~~~. 

Zaman (Saat) 

Şekil VI: Sol Sütun % çözünen teofilin 

8 -- 8 : 37°C'de oleik asit içinde bir saat ıslatıldıktan sonra 0.04 M 
Sodyum deoksilat'da 

O -- O : pH 6.6. tamponunda 
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Sağ sütun: 900 mg'lık tek doz uygulanmasından sonra elde edilen serum 

teofilin konsantrasyonları 

O : Açlık durumunda 

19 : Aşırı yağlı yemekten hemen sonra 

Kaynak 29'dan alınmıştır. 
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