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Pentoksifilin 

Numan iNA Y ATOV*, Nevin ÇELEBİ*0, Füsun ACARTÜRK* 

Pentoksifilin 
Özet : Pentoksifilin, periferik ve beyin darnarları has-
raiıklaruun tedavisinde kullanılan he1noreolojik bir 
ajandır. Peııtoksifilin öncelikle kınnızı kan hücrelerinin de
fornıe obna özelliğini arttırarak, kanın viskozitesini, tronı
bosil aggregasyonu ve pıhtı oluşnıası ilnkanınt azaltarak 
etki yapmaktadır. Pentoksifilin gastrointesıinal kanaldan 
hızla ve tanıaınen emilmektedir. Farklı dozlarda uy"' 
gu.fandığında, pentoksifilin ve nıetabolit!erini11 doruk kan 
derişirni (Cmax) ve eğri altında kalan alan (AUC) gibi pa
raınetrelerinin doza bağı olarak arttığı saptannuştır. ı7ü
cutta hızla dağılır. Dağılma hacnıi (Vd) 168L'dir. Plaznıa 
proteinlerine bağlannıaz. Pentoksifilin organizmadan atıl
'nadan önce heınen tamamen metabolize olur. Plazrna ve id
rarda yedi nıetaboliti saptanmıştır. Başlıca nıetabolitleri 
alkol 'netaboliti,hidroksipentoksifilin (MI), ve karboksilik 
asid nıetabolitleridir (M4,M5). MI ve M5'in kan düzeyi pen
toksifilinden daha yüksektir. Elüninasyon yarı önırü or
talanıa 1.6±0.8 saattir. Pentoksifilin karaciğerde aşın de
recede ilk geçiş etkisine uğradığı için biyoyararlanunı 
düşüktür. Oral biyoyararlılığı % I9±I3 olarak sap
tannııştır. Farn1akokinetik parametreleri ve biyoyararlılığı 
sirozlu hastalarda değişnıektedir. Günlük doz sayısını ve 
yan etkilerini azaltnıak için kontrollu salun yapan dozaj şe
killeri tercih edibnektedir. Uzun etkili dozaj şekilleri oral ve 
rektal uygulanarak biyoyararlanımı incelenmiştir. Rektal 
yoldan uygulandığında, karaciğerdeki ilk geçiş etkisinin 
aşılnıasuıa bağlı olarak biyoyararlılığının arttığı gö~ 
rübniiştür. 
Anahtar kelüneler: Pentoksijilin, Farınakokinetik, 

Biyoyararlanını, M etaboliznıa. 
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GİRİŞ 

Penıoksifilin, kan özelliklerinin değişmesi. (kan vis
kozitesinin, fibrinojen derişiminin ve trombosil ag
regasyonunun artışı ve eritrosit esnekliğinin azalması) 

Pentoxifylline 
Sumınary: Pentoxifylline is a haenıorrheological agent for 
the treatrnent of peripheral vascular an.d cerebrovascular 
diseases. Pentoxifylline acts primarily by increasing red 
blood cet! defonnability, by reducing blood viscosity and by 
decreasing the potential far platelet aggregation and throm
bus Jorınation. Pentoxifylline is conıpletely and rapidly ab
sorbed fronı gastrointestinal tract. Peak plasma concentra
tion(CmaxJ and area under curve(AUC) values increase in a 
dose-dependent ınanner far pentoxifylline and its ıne
tabolites over the different dose levels. Pentoxifylline is rap
idly distributed in the body. Volume of distribution (Vd) of 
pentoxifylline is I 68 L. it unbounds to the plasnıa proteins. 
Pentoxif):lline undergoes extensive n1etabolis1n before excre
tion from the body. Seven ınetabolites of pentoxifylline are 
identified in plasrna and urine. The nıajor circulating me
tabolites of pentoxifylline in man are one secondary alcohol 
nıetabolite, hydroxypentoxifylline (Ml ), and two carbo.-r;ylic 
acid ınetabolites (M4,M5). The plasma concentration of Ml 
and M5 is higher ıh.an that of pentoxifylline. The ınean 
elenıination half-live of the drug is 1.6±0.8 hours. The low 
bioavailability of pentoxifylline is due to exten.sive hepatic 
first-pass metabolisnı. it is reported that oral bioavailability 
of the drug is 19±13 % in nıan. Pharnıacokinetic pa
raıneters and bioavailability of the drug change in cirrhotic 
patienıs. Controlled release dosage form is used to reduce 
daily dosage and side effects. The bioavailability of con
trolled release dosage form was investigated after oral 
and rectal . adnıinistration. The bioavailability of rectally 
adnıinistered hydrogel preparations increased in rabbits 
due to the bypassing of the nıetabolic effect of the Ziver. 
Key words: Pentoxifylline, Pharmacokinetics, 

Bioavailability, Metabolisrn. 

nedeniyle meydana gelen hastalıkların tedavisinde kul
lamlmaktadır. Karaciğerde ilk geçiş etkisine uğ

radığından dolayı düşük biyoyararlamm gös
termektedir'.' Pentoksifilinin oral uygulamasından 2-3 
saat sonra kanda maksimum düzeye ulaşmakta ve ila-
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cm % 98'i 24 saat içinde vücuttan uzaklaşmaktadır. 
Ortalama eliminasyon yarı ömrü 1.6±0.8 saattir. 

Fizikokimyasal Özellikleri 

Pentoksifilin bir teobrornin türevidir. Kimyasal adı 
3,7- Dimetil-1- (5-oksoheksil) ksantin'dir. Molekül 
ağırlığı C13H 1sN403=278.3 tür. Okspentifilin ve BL-
191 pentoksifilinin sinonimleridir. Pentoksifilinin 
kimyasal yapısı Şekil l'de görülmektedir. 

o 

Şekil 1. Pentoksifilinin kimyasal yapısı 

Pentoksifilin acı lezzette, kristal halde beyaz bir toz
dur. Erime derecesi 102-105°C arasındadır. pKa'sı 

0.3'tür. Diklorometan, kloroform ve metanolde çok iyi, 
etanolde(% 96) az, eterde ise çok az çözünür. Sudaki 
çözünürlüğü 25°C ' de 77 mg/mL, 37°C'de 191 mg/ 
mL'dir. Asidik ortamda, 274 nm (A1

1= 380) dalga bo
yunda maksimum absorbans değeri vermektedir1·3. 

Miktar Tayini Yöntemleri 

Avrupa Farmakopesi l 993'e göre, pentoksifilinin 
miktar tayini susuz ortam titrasyonu ile ya
pılmaktadır4. Pentoksifilin ve metabolitlerinin bi
yolojik sıvılardaki miktarlarının tayin edilmesinde 
yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC)"8, gaz 
kromatografisi (GC)9, ince tabaka kromatografisilD ve 
potansiyometri yöntemin kullanıldığında tek
rarlanabilir ve güvenilir sonuçlar alınmıştır. Bu yön
temlerin hassasiyet limitleri; HPLC'de Sng/mL (plaz
mada?, GC'de 2-10 ng/mL (plazmada)9 ve 0.1-0.2 
µg/mL (idrarda) arasındadır. 

Farmakolojik Özellikleri 

Pentoksifilin, periferik ve beyin damarlarına ait has
talıkların ve mikrosirkülasyon bozukluğunu içeren 
hastalıkların tedavisinde kullanılan hemoreolojik 
(kan akımını düzenleyici) bir ajandır12. 
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Kronik arteriyel bozukluk gösteren hastalarda bazı 
patofizyolojik değişimler ortaya çıkmaktadır. Bunlar 
kan viskozitesi, fibrinojen derişimi ve trombosit ag
regasyonunun arhşı ve eritrosit esnekliğinin azal
masıdır13,14. Damar genişleticiler(papaverin, nilidrin, 
nifedipin) bu değişimleri etkilememektedir. 

Pentoksifilin kan viskozitesi, fibrinojcn derişimi ve 
trornbosit agregasyonunu azaltmakta ve eritrosit es
nekliğini arthrmaktadır. Neticede, periferik da
marlara kanın akışı sağlanmaktadır. Bu me
kanizmalardan en önemlisi eritrosit esnekliğinin 

arlmasıdır15_ Pentoksifilinin, eritrositteki fosfoprotein 
miktarını arttırdığı tahmi11 edilmektedir. Eritrosit es
nekliğinin artması kılcal damarlardan akmasını ko
laylaştırır16,17. 

Pentoksifilinin tedavi edici etkisini inceleyen çok sa
yıda plasebo-denetimli çalışmalar yapılmıştır18. En 
az dört hafta süreyle, günde 600-1200 mg dozda ve
rilen pentoksifilinin, periferik damar bozukluğu olan 
hastaların % 60-lOO'ünde subjektif ve objektif iyi
leşmelere neden olduğu bildirilmiştir. En çok de
ğerlendirilen klinik parametre olan ağrı duymadan 
yürünebilen mesafede ( walking dislance) çoğunlukla 
% 100 iyileşmç göstermiştir. İyileşme gösteren diğer 
parametreler alt ekstrimitelerdeki istirahat ağrısı, 

bacak ülserleri, kramplar ve kısmi felçtir13. Pen
toksifilin bazı işitme ve görme bozukluklarında iyi
leşme sağlamıştır. 

Pentoksifilin damar genişleticiler gibi etki yap
mamakta ve bu yüzden kalp atım hızında ve pe
riferik damar direncinde önemli değişikliklere neden 
olmamaktadır. 

Pentoksifilin denetimli salım sağlayan forrnülasyon 
halinde uygulandığında iyi tolere edilmektedir. Pen
toksifilin 400 mg'lik sürekli salım sağlayan preparat 
(kapsül ve tablet) şeklinde günde 3 defa uy
gulanmaktadır. Yan etkiler gözlenirse, dazlama sık
lığı günde iki defaya indirilmektedir19 

Yan Etkileri 

Pentoksifilinin yan etkileri en çok mide-barsak ka
nalında (mide bulantısı, kusma ve hazunsızlık) ve 
merkezi sinir sisternind_e (başağrısı, titreme ve baş
dönrnesi) gözlenmektedir. Mide-barsak kanalı ra
hatsızlığı, en çok rastlanan şikayetlerden olmakla be
raber plaseboya nazaran çok fark göstermemektedirB 
Mide-barsak rahatsızlığım azaltmak için pen
toksifilinin yemekle birlikte alınması gerekmektedir. 
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Kapsül şekli, sürekli salım sağlayan tablete nazaran 
daha şiddetli yan etkilere neden olmaktadır16_ Doz 
aşımı olduğu zaman sıcak basması, bilinç kaybı 
kusma ve baş dönmesi meydana gelmektedir17. 

Ksantiı1 türevleriı1e toleransı olmayan hastalarda ve 
kreatin klirensi 1 O mL/ dakika'dan daha az olan böb
rek fonksiyonu ileri derecede azalmış hastalarda 
pentoksifilinin kullanılmaması veya gerekli doz ayar
lamaları yapıldıktan sonra kullanılması is
tenmektedir. 

Farmakokinetiği 

Emilimi, Dağılımı ve Metabolizması 

Pentoksifilin oral uygulamadan sonra mide bağırsak 
kanalından hızla ve tamamen emilmektedir. Smith 
ve ark.20 farklı dozlarda (100,200,400 mg) pen
toksifilin çözeltisi uygulayarak pentoksifilinin far
makokinetiğini sağlıklı erkek gönüllülerde in
celemişlerdir. Bu uygulama sonucu elde edilen 
pentoksifilin ve üç metabolitine ait parametreler 
Tablo 1 de görülmektedir. Pentoksifilinin uygulanan 
tüm dozlarda hızla absorbe olduğu görülmüştür. Ya
zarlar doruk kan konsantrasyonuna ulaşmak için 
geçen süre (Cmaxl ve eğri altında kalan alan (AUC) 

gibi farmakokinetik parametrelerin doza bağımlı 

olarak arttığım belirtmektedirler. Makalede doz ile 
kan düzeyleri arasındaki ilişkinin lineer olup ol
madığı konusunda bir yorum bulunmamakla be
raber, 400 mg doz için elde edilen AUC ve Cmax de
ğerleri (Tablo 1), pentoksifilinin farmakokinetiğinin 
nonlinee;r davranış gösterdiği izlenimini uyan
dırmaktadır Pentoksifilinin doruk kan derişimine 

ulaşması için geçen süre (t,,,axl değeri ise dozlar ara
sında farklılık göstermemekte ve 0.29-0.41 saat ara
sında değişmektedir. 

En kısa t,,,ax değeri 400 mg doz için saptanmışhr. Eli
minasyon yarı ömürları karşılaştırıldığında farklı 

dozlar için pentoksifilin plazma yarı ömrü (0.39-0.84 
saat) metabolitlerinin yarı ömründen (0.96-1.61 saat) 
daha kısadır. Böylece 100, 200 ve 400 mg pentoksifilin 
içeren çözeltiler uygulandıktan sonra pentoksifilin ve 
metabolitleri plazmadan 5 saat içinde uzak
laşmaktadır. 

Pentoksifilin uzatılmış etkili tablet (Trental®400) şek
linde uygulandığında da mide-barsak kanalından 
hızla ve kolay emilmektedir. Sağlıklı gönüllülerde 
yapılan bir çalışmada, Trental®400 uygulandıktan 

Tablo 1. Farklı dozlarda pentoksifilin uygulandıktan sonra pentoksifilin ve üç rnetaboliti için elde edilen 
farmakokinetik parametreler20 

Ortalama Değerlera Istatistiksel Anlaınlılık Testleri., 

Parametre 100 mıı 200 mıı 400mg 10ÜH2ÜÜ 200<->400 100H400 
PTXb 0.39 0.41 0.29 _d 

tmax Ml' 0.72 0.75 0.83 
(saat) M4 0.94 0.96 1.15 

M5 0.77 0.87 1.12 0.05' O.Ol' 

PTX 272 683 1607 0.05 
~ıax Ml 423 913 2000 0.05 

(ng/mL) M4 114 226 354 O.Ol 0.001 
M5 1082 1967 2753 0.001" 0.001 

PTX 193 380 1228 0.001 0.001 
AUCo~ıo Ml 967 2014 5084 0.001 0.001 

(ng/mLxh) M4 189 427 910 0.05 0.001 
M5 1758 3595 7032. 

PTX 193 426 1229 O.Ol 0.001 
AUC0~~ Ml 1002 2111 5101 0.05 o.oı 

(ng/mLxh) M4 189 427 910 0.001 
M5 1761 3603 7057 

PTX 0.48 0.39 0.84 0.001 0.001 
tı12 Ml 1.27 1.61 0.96 O.Ol 

(saat) M4 1.08 1.05 1.13 
M5 0.99 0.97 1.03 o.as 

a 100, 200 ve 400 mg pentoksifilin içeren tek oral (çözelti) dozlara ait; b Pentoksifilin; c Metabolit; d İstatistiksel olarak an
lamsız p>0.05; İstatistiksel olarak anlamlı; e p<0.05; f p<0.01, h p<0.001. 
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sonra pentoksifilinin mide-barsak kanalından ko
layca emildiği ve uygulandıktan 2-3 saat sonra kanda 
doruk kan düzeyine ulaştığı gözlcnmiştirıo. 

Penıoksifilin vücutta hızla dağılmaktadır. Sağlıklı 

gönüllülerde, intravenöz uygulama sonucu pen
toksifilinin dağılma hacmi (V d) 168 litre olarak he
saplanmıştır20. Beyin, kalı:, dalak, akciğer, böbrek 
ve çizgili kaslarda aynı derişimde saptanmıştır. 
Pentoksifilin plazma proteinlerine bağlanmamakta
dır19. 

Pentoksifilinin değişmemiş şeklinin idrarda % l'den 
daha az miktarda saptanması, böbreklerden atıl

madan önce ilacın tamamen metabolize olduğunu 
göstermektedir17. Sağlam gönüllülere, karbon 14 
(C14) ile işaretlenmiş pentoksifilin çözeltisinin tek 
oral doz uygulamasından 24· saat sonra radyoaktif 
bileşiklerin % 93.9 ± 2.0'ı idrarda ve % 3.0 ± 0.2'si fe
çesde saptannuştır21. 

Yapılan Çalışmalarda pentoksifilinin idrarda yedi 
metaboliti olduğu . saptanmıştır. Pentoksifilin iki 
yolla biyotransformasyona uğramaktadır. İn
sanlarda öncelikle redüksiyon yoluyla (aldo-keto re
duktazlar tarafından), aynı farmakoloji!) aktiviteye 
sahip olan, hidroksipentoksifiline (Metabolit 1) ve 
sonra da oksidasyon yoluyla diğer metabolitlere dö
nüşmektedir (Şema 1). Başlıca önemli metaboliıleri 
alkol metaboliti olan Metabolit 1 ve karboksilik asid 

Metabolit 4 

i 
Pentoksifilin -7ıı- Metabolit 6 

ıt / 
Metabolit 5 ' 

~ 
Metabolit 1 ~ Metaboli! 1 

/\ 
Metabolit 3 Me!abolit 2 

Şema 1. Pentoksifilinin metabolik dönüşümü20 

metabolitleri olan Metabolit 4 ve 5'dir6·10. Sistemik 
dolaşıma girince pentoksifilin hızla Metabolit l'e dö
nüşmektedir. Metabolit l'in ilk oluşumu eritrosit 
membramnda meydana gelmektedir, oysa diğer me
tabolitler karaciğerde oluşmaktadır10,22. Tablo 2'de 
görüldüğü gibi en çok miktarda (% 80) Metabolit 5 
ve daha az miktarda Metabolit 4 oluşmaktadır. Fen-
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toksifilin ve Metabolit 1 idrarda önemli miktarlarda 
saptanmamıştır. Pentoksifilin ve Metabolit l'in 200 
mg dozda çözeltileri uygulandıktan sonra her iki bi
leşiğin elde edilen kan düzeyleri sırasıyla Şekil 2 ve 
3'de görülmektedir22. Şekil 4'de ise pentoksifilinin 

Kan derişimi 
µglrnl 

o,ı 

• 

120 

Zaman (dakika) 

--e-- Metabo!it 1 

-o- Pentoksifılin 

200 mg (çöz.elli) 

'" ''° 

Şekil 2. Pentoksifilin (200 rng) çözeltisinin oral uy
gulanmasından sonra pentoksifilin ve Metabolit 
1 için elde edilen kan düzeyleri 22 

Kan derişimi 
µglmL 

O,fı 

o,; 

o,c 

o, J 

o,ı 

'·' 
;; 

--e---- Metabolit 1 

-o-- Pentoksifilin 

200 mg {çözelti) 

• 

Zaman {dakika) 

Şekil 3. Metabolit 1 (200 mg) çözeltisinin oral uy
gulanmasından sonra pentoksifilin ve Metabolit 
1 için elde edilen kan düzeyleri 22 

200 mg dozda intravenöz uygulanması sonucunda 
elde edilen, pentoksifilin ve Metabolit 1'e ait kan dü
zeyleri görülmektedir. Bu şekillerde görüldüğü gibi 
Metabolit 1 'in oluşumu geri-dönüşümlü olmaktadır. 
Metabolit 4 ve Metabolit 5'in oluşumunun ise geri-
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Kan derişimi 

µg/ml 

1 ./""' 
-e- Metat:iolit 1 

----o-- Penloksifı!in 

200 mg (!V enjeksiyon} 

',0 / o~ 

:,: '\ ~O--
Of 

'----· 0,2 ~ -----·-
ıo 60 ııo 

Zaman (dakika) 

Şekil 4. Pentoksifilinin (200 mg) intravenöz uygulan
masından sonra pentoksifilin ve Metabolitl için 
elde edilen kan düzeyleri22 

dönüşümsüz olduğu saptanmıştırlO_ Metabolit 2, 3 

ve 6 memelilerde az miktarda oluşmaktadır20_ 

Kapsül, yavaş salım yapan tablet ve çözelti şeklinde 

400 mg pentoksifilin uygulandıktan sonra pen

toksifilin ve Metabolit l'e ait farrnakokinetik pa
rametreler Tablo 3'de görülmektedir20,23_ Görüldüğü 

gibi pentoksifilinin çözelti formülasyonu en kısa sü
rede (İmax=0.29 saat) en yüksek doruk kan düzeyine 
(Crnax=1607 µg/mL) ulaşmaktadır. Yavaş salım 

yapan tablet formülasyonu ise, en uzun sürede (İmax= 
3.32 saat) en düşük doruk kan düzeyini (Crnax = 299 
µg/rnL) göstermektedir. 

Farklı şiddette böbrek yetersizliği olan hastalara 
karbon 14 (C14) ile işaretlenmiş pentoksifilin çö
zeltisi uygulanmış ve plazma düzeyleri izlenmiştir. 
Kreatin klirensi düşük olan hastalarda pen
toksifilinin klirensinin de düşük olduğu göz
lenmiştir. Uygulamadan 8 saat sonra böbrek fonk
siyonu normal olan deneklerin cmax değerleri % 78 
oranında azalmakta, oysa kreatin klirensi 10-20 ve 
10 mL/ dak. 'dan az olan hastaların Crnax de
ğerlerinde sırasıyla % 45 ve % ll'lik bir düşüş gö
rülmektedir. Bu hastalarda birikim olasılığı ol
duğundan, dozda düzeltme yapılması 

istenmektedir24_ 

Diğer metilksantinlerde olduğu gibi, pentoksifilin de 
anne sütüne hızla geçmektedir. Pentoksifilinin kont
rollü salım yapan tableti . (Trental® 400) uy
gulandıktan 2 saat sonra, ana bileşik ve metabolitleri 
anne sütünde saptanabilir seviyelere ulaşmaktadır25_ 
Pentoksifilinin LD50'si sıçanlarda 1385 mg/kg'dır. 

Tablo 2, Pentoksifilin ve metabolitlerinin yapıları, oluşum yerleri ve atılımlan10•22 

N1-R' N7-R' Oluşum Yeri İdrarla Atılımı 

PTX CH3CO(CH2)4- -CH3 Alınan çok az 
Ml CH3CH(OH)(CH2)4- -CH3 Eritrositler <%1 
M2 CH2(0H)CH(OH)(CH2)4- -CH3 Karaciğer 

% 12 
M3 CH3CH(OH)CH(OH)(CH2k -CH3 Karaciğer 

M4 H02C(CH2)4- -CH3 Karaciğer %8 

MS H02CCCH2)3- -CH3 Karaciğer fjl(, 80 

M6 CH3CO(CHzk -H Karaciğer < '*' 1 
M7 CH2(0H)CH(OH)(CH2)4- -H Karaciğer < 3, 1 

* 1 ve 7 pozisyondaki azota bağlanacak olan fonksiyonel gruplar 

Tablo 3, Farklı dozaj şekillerinde pentoksifilin (400 mg) uygulandıktan sonra pentoksifilin ve Metabolit 1 ile 
ilgili elde edilen farmakokinetik parametreler20,23 

cmax tmax AUC0...,~ tı12µ 
Dozaj Şekli (µg/L) (saat) (µg/LxSaat) (Saat) 

Kapsül PTxa 1102 1.05 1472 0.89 
MJb 1937 1.80 5031 0.90 

Tablet PTX 299 3.32 1040 3.43 
Ml 343 3.15 2850 3.39 

Çözelti PTX 1607 0.29 1229 0.84 
Ml 2000 0.83 5101 0.96 

aa Pentoksifilin; b Metabolit 1 
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Tablo 4. Pentoksifilin ve M1 metabolitinin farrnakokinetik parametrelerinin sağlam denekler ve sirozlu has
talarda karşılaştırılması (100 mg, iv)26 

Parametre 

cmax(ng/mL) PTX 
M1 

1max<saat) PTX 
M1 

Eliminasyon t112 (saat·l) PTX 
MI 

AUC0_.=(ngxsaat/mL) PTX 
MI 

(A UCo_.=)PTX / (A UCo_.=)Mı PTX:Ml 
CL (L/ saat/Kg) PTX 

Varea(L/Kg) PTX 

Değerler ortalan1a ±SS'dır; a İstatistiksel olarak anlamsızdır. 

Biyoyararlanımı 

Pentoksifilin karaciğerde aşırı derecede ilk geçiş et
kisine uğradığı için düşük mutlak biyoyararlanım 
göstermektedir. Oral biyoyararlılığı % 19±13 olarak 
saptanmıştırı9. Pentoksifilinin farrnakokinetik pa
rametreleri ve biyoyararlanırnı karaciğer yet
mezliğine bağlı olarak değişmektedir. 

Rames ve arkadaşları26 tarafından yapılan bir ça
lışmada, sağlıklı gönüllüler ve sirozlu hastalarda 
pentoksifilinin farmakokinetik parametreleri kar
şılaştırılmıştır. Bolus intravenöz infüzyon ve yavaş 
salınan oral tablet uygulamasından sonra bu iki grup 
için hesaplanan farmakokinetik parametreler sı

rasıyla Tablo 4 ve 5'de verilmiştir. iv uygulama için 
iki grubun cmax değerleri arasında anlamlı fark yok
ken, oral uygulama için anlamlı fark gözlenmektedir. 
Oral uygulamaya ait kan konsantrasyonu-zaman 
profilleri Şekil 5'de görülmektedir. Sirozlu hastalarda 

Sağlam gönüllüler 

1496±488 
885±127 
0.17±0.01 
0.34±0.11 
0.83±0.29 
0.97±0.07 
412±78 

1334±141 
0.31±0.06 
3.62±0.75 
4.15±0.85 

Sirozlu Hastalar 

1752±974 
1027±261 
0.18±0.04 
0.47±0.26 
2.12±1.22 
2.05±0.76 
1144±509 

3072±1456 
0.43±0.21 
1.44±0.46 
3.93±1.87 

Fark 

p<0.025 
p<0.004 
p<0.004 
p<0.012 

p<0.001 

pentoksifilinin ilk-geçiş metabolizmasının azaldığı 

saptanrnışhr. Bunu11 so11ucunda, sirozlu l1astalarda 
pentoksifilirıin plazma klirensi azalmakta (hastalarda 
1.44±0.46 ve sağlam deneklerde 3.62±0.75 L/saat/Kg) 
ve biyoyararlanırnı artmaktadır (sağlam deneklerde 
0.33±0.13 ve sirozlu hastalarda 0.71±0.24)26. Pen
toksifilin ve Ml metabolitinin AUC değerleri sirozlu 
hastalarda yüksek olmakla birlikte hesaplanan 
(AUC)PTX/(AUC)Ml oranı iv ve oral uygulamada 
gruplar arasında farklılık göstermemektedir. Bu da , 
pentoksifilinin hepatik yol dışından Metabolit l'e dö
nüştüğünü ispatlamaktadır. · 

Konıiollu Salım Sağlayan Preparatlardan 
lliyoyararlanım 

Günlük doz sayısını ve ayıu zamanda yan etkilerini 
azaltmak için pentoksifilinin kontrollü salım sağ

layan dozaj şekilleri tercih edilmektedir. Pen
toksifilinin kontrollü salım sağlayan dozaj şekilleri 

Tablo 5. Pentoksifilin ve MI metabolitinin farmakokinetik parametrelerinin sağlam denekler ve sirozlu has
talarda karşılaştırılması (400 mg, İV)26 

Parametre Sağlam gönüllüler Sirozlu Hastalar Fark 

Cmax(ng/mL) PTX 55.33±22.04 413±445 p<0.02 
Ml 143±46.57 1177±783 p<0.001 

1max(saat) PTX 2.08±1.16 6.55±3.58 p<0.01 
Ml 3.25±0.82 6.91±2.94 p<0.01 

AUC0_.=(ngxsaal/mL) PTX 516±165 3361±1759 p<0.001 
Ml 1635±533 11226±5300 p<0.001 

(A UCo_.,)PTX / (A UCo_.,)Ml PTX:Ml 0.33±0.09 0.31±0.09 _a 

Biyoyararlanım (FF*) PTX 0.33±0.13 0.71±0.24 p<0.01 

Değerler ortalama ±SS'dır; a İstatistiksel olarak anlamsızdır. 

180 



FABAD J. Pharn1. Sci .. 22, 175-183, 1997 

Kan derişimi (nglml) 

1500 

ıoeo , 
1 

;oo r f -lrt_I~~ \ 
o~· 

10 

Zaman (Saat) 

15 

----®-- Penlak~friırı {Sirozlu hasta) 

--o-- MetabaM 5 (Sıroz1u tıasta) 

O Pentokşifüın (Sa~lam gOni.lllll) 

O Metall'lht 5 (5.ı{ilam gonüllll) 

Doz: 400 mg!SE Tablet 
n: 6 sağlam gönüllü 
n: 10 sirozlu hasta 

Şekil 5. Yavaş salın1 yapan pentoksifilin tabletleri (400 
n1g) uygulandıktan sonra pentoksifilin ve Me

tabolit 5 için elde edilen kan düzeyleri26 

Yığılmalı Salınan(%) 
--e-F2 ---.!ıı-F3 -&-F4 

120 
pH 1.2 pH4.0 pH 7.0 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
o 2 4 6 8 10 

Zaman (Saat) 

Şekil 6. Farklı yardııncı madde içeren kitozan tab

letlerinden pentoksifilinin salınn 28,29 F2: Laktoz; 
F3: Kalsiyum hidrojen fosfat; F4: PVP K30; -----: 
Hedef profil 

üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kon

vansiyonel kapsül ve kontrollu salım yapan tablet 

formu ile yapılan bir biyoyararlanım çalışmasında 

mutlak biyoyararlanım, kapsül ve kontrollü salım 

sağlayan tablet için sırasıyla % 30.7 ve %19.4 olarak 

hesaplanrnıştır23. 

Otsuka ve Matsuda27, pentoksifilinin kontrollü salım 

sağlayan, mum matris tipi tablet formülasyonlarını 

geliştirmişlerdir. Tabletler pentoksifilin ve behcnik 

asit karışımının bas1lması ile elde edilmiştir. Bu sis

tem, içinde dağıtıcı olan çekirdekten ve dış ta

bakadan oluşmaktadır. i11 vitro etken madde sahm 

h1z1n1 ilacın konsantrasyonu ve çekirdeğin iç ve dış 

kısmmın miktarı kontrol etmektedir. 

Yapılan bir araştırmada, pcntoksifilinin biyolojik ola

rak aş1nabilen doğal polimer kitozan ile, dcnetiınh 

sa hm sağlayan tablet formü]asyonu gc

liştirilmiştir28,29. Formülasyonlarda çözünürlüğü 

mrklı olan yardımcı maddeler (laktoz, kalsiyum hid

rojen fosfat ve PVP K30) kullanılmıştrr. Bu tabletlere 

ait salım profilleri Şekil 6'da görülmektedir. Laktoz 

(F2) ve kalsiyum hidrojen fosfat (F3) içeren for

mülasyonların salım profilleri; pentoksifilinin far

makokinetik parametrelerinden hesaplanarak çizilen 

hedef profile uygunluk göstermiştir. Şekil 6'da gö

rüldüğü gibi, pe11toksifili11in kitozan matrisinden sa

lımı sıfır derece kinetikle olmaktadır. Salımın sabit 

hızla olması, kanda meydana gelebilecek dal

galanmaları azaltmaktadır. 

Kim ve ark. Eudragif& L, S ve Eudisperts® kullanarak 

pentoksifi1inin kontrollu salım yapan rektal jellerini 

hazırlamışlar ve tavşanlarda uygulamışlardır. Oral 

çözelti ile k(lrşılaştınldığmda rektal jellerden bi

yoyararlanımm % 84.5-95 arasında olduğu bu

lunmuştur. Rektal jelden biyoyararlanırnm art

masının nedeni; biyoadhezyo11a bağ1ı olarak jellerin 

rcktumda kalma sürelerinin uzun olması ve rekta] 

yoldan uygulandığında pentoksifilinin ilk geçiş et

kisine uğramadan genel dolaşıma katdmasıdır29. 

Bir diğer çalışmada kontrollü sahm yapan iki ticari 

preparat karşılaştırılmıştır. Oxopurinr& ve Trental 

400®'ün oral tek doz uygulanmasından sonra, cınax 

sırasıyla 164±62 µg/L ve 123±33 µg/L, tmax ise sı

rasıyla 2.2 ve 2.4 saat olarak bulunmuştur. Oxo

purin'in Trental 4üü®'c göre bağıl biyoyararlılığı % 

130±19 olarak hesaplanmış ve her iki ilacın eşdeğer 

olduğu belirtilmiştir31. 

Etkileşimi 

Simetidin birçok etkin_ maddenin klirensini azalt

maktadır. Aynı anda kullanılma ihtimali ol

duğundan dolayı, sirnetidinin pentoksifilin klirensine 

etkisi sıçanlarda incelenmiştir. Sonuçlar, pen-
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toksifili11in khrensinde{~ % 37) azalma olduğunu 

göstermektedir32. 

SONUÇ 

Kronik arteriyel bozukluk gösteren hastaların te
davisinde kullanılan pentoksifilin, diğer damar gc
nişleticilere göre daha etkilidir. Eritrosit esnekliğini 

arttırarak, kanın viskozitesini,. trombosit agg
rcgasyonu ve pıhtı oluşması olasılığım azaltarak 

perifer damarlara kanın akmasını sağiarnaktadır. 
Yarılanma ömrü (0.4-1.6 saat) çok kısa olduğu için 

konvansiyonel dozun sık arahklarla verilmesi ge

reksirıin1i doğmaktadır. Bu nedenle, doz sayısını 

azaltarak sabit bir farmakolojik etkiyi sağlamak ama
cıyla denetimli salım sağlayan dozaj şekilleri ge
liştirilmiştir·. 

Pentoksifilin karaciğerde büyük oranda ilk geçiş et

kisine uğradığı için oral biyoyararlammı düşüktür. 
Pentoksifilinin oral yolun dışında ilk geçiş etkisinin 

aşılabileceği bir yolla verilmesi ilacın bi
yoyararlan1mu11n arttırılması aç1sında11 ön_emlidir. 

Pentoksifilinin IV,oral ve rektal yol dışındaki uy

gulanışına literatürde rastlanmamıştır. Pen

toksifilinin kontrollü salım yapan dozaj şekilleri ve 
diğer uygulamaları ile ilgili olarak yapılacak olan bi
yoyararlanım çalışmalarının yararlı olacağ1n1 dü

şünmekteyiz. 
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