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ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığının patogenezi, steroid direnci ve tedavide teofilinin yeri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tam geri dönüşümü olmayan hava yolu kısıtlılığı ile karakterize olup, akciğerin
zararlı partikül ve gazlara anormal inflamatuvar yanıtı ile ortaya çıkmaktadır. Hastalığın patogenezinde, proksimal ve periferik hava yolları ile akciğer parankimini ve pulmoner vasküler yapıları kapsayan karmaşık bir inflamasyon söz
konusudur. İnflamasyon steroidlere dirençli olup, KOAH’ta bu ajanların antiinflamatuvar etkilerinde bir defekt olduğu
düşünülmektedir. Son çalışmalar, steroid direncinin KOAH’lı hastaların akciğer hücrelerinde histon deasetilaz (HDAC)-2
aktivitesindeki azalma ile ilişkili olabileceğini bildirmektedir. Yakın zamanda yapılan laboratuvar çalışmaları teofilinin
düşük dozlarda HDAC-2 aktivitesini artırarak, KOAH’ta steroid direncini ortadan kaldırabileceğini düşündürmektedir.
Ancak, kliniğe uyarlanmadan önce, laboratuvar ortamında elde edilen bu sonuçların kapsamlı klinik çalışmalarla test
edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
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Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is associated with airway obstruction, which is not fully reversible. It
results from an abnormal inflammatory response of lungs to inhaled noxious agents and gases. There is a complex inflammation involving proximal and peripheral airways, lung parenchyma and pulmonary vascular structures in COPD. The
inflammation is resistant to steroids, and it is believed that there may be a defect in the anti-inflammatory effects of these
drugs in COPD. Recent studies reported an association between steroid resistance and decreased histone deacetylase
(HDAC)-2 activity in lung cells of COPD patients. More recently, laboratory studies suggest that theophylline, at low doses,
may reverse steroid resistance by enhancing decreased HDAC-2 activity. However, these findings need to be tested and confirmed in detailed clinical studies prior to implementation to clinical practice.

Key Words: COPD, pathogenesis, histone deacetylase, steroid resistance, theophylline.

me ve ısınma amaçlı kullanılan biyomas türü yakıtların neden olduğu iç ortam kirliliği KOAH için
önemli bir risk faktörünü oluşturmaktadır (8,9).
Ülkemizde biyomas maruziyeti kırsal kesimde
yaşayanlarda, özellikle kadınlarda KOAH gelişiminde önemli bir risk faktörü olarak görülmüştür
(10-12). Diğer risk faktörleri arasında, çocukluk
çağında geçirilen infeksiyonlar ve düşük sosyoekonomik durum yer almaktadır (13,14). Aynı
risk faktörlerine maruz kalan bütün bireylerde
KOAH gelişmemesi, gen-çevre etkileşimini gündeme getirmektedir (1). En iyi ortaya konan genetik anormallik herediter olarak ortaya çıkan,
serin proteazların en önemli inhibitörü olan α1antitripsinin yetmezliğidir (15). Diğer genetik
çalışmalar KOAH’ın ortaya çıkmasında rolleri
olan çeşitli genleri tanımlamışlarsa da çalışmaların sonucu birbirleriyle çelişkili bulunmuştur
(1).

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), önlenebilir bir hastalık olup, tam geri dönüşümü olmayan hava yolu kısıtlılığı ile karakterizedir (1).
Hava yolu obstrüksiyonu genellikle ilerleyici
olup, akciğerin zararlı partikül ve gazlara anormal inflamatuvar yanıtı ile birliktedir (1). KOAH,
önemli bir halk sağlığı sorununu oluşturmaktadır
ve gerek gelişmiş, gerekse de gelişmekte olan
ülkelerde sağlık harcamalarında büyük bir paya
sahiptir (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 1990 yılında sakat ya da güçsüz bırakma açısından 12. sırada yer alan KOAH mortalite nedenleri arasında da 6. sırada yer almıştır
(2). Yine DSÖ öngörülerine göre, KOAH’ın bütün dünyada 2020 yılında 5. hastalık ve sakatlık
nedeni olurken, mortalitenin de 6. sebebi olacağı beklenmektedir (2). Metodolojik sorunlar nedeniyle hastalığın dünyadaki prevalansı konusunda net bir rakam elde etmek zor olsa da, yapılan çalışmalar KOAH prevalansının sigara
içenlerde hiç sigara içmemişlere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir (3,4). Yine, 40 yaş
ve üstündekilerde, daha genç olanlara, erkeklerde kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur (1). Türkiye’de yapılan çeşitli çalışmalarda, metodolojik farklılık olmakla beraber
KOAH prevalansı %13.6-20 arasında bulunmuş
olup, ülkemizde halen 3 milyon civarında KOAH’lı hasta olduğu düşünülmektedir (5,6).

Bu derlemenin amacı, literatürdeki son veriler
eşliğinde KOAH’ın patogenezini, hava yollarındaki inflamatuvar değişiklikleri, tedavide steroidlerin yerini ve teofilinin olası katkılarını ve tedavideki potansiyelini tartışmaktır.
KOAH’ın PATOGENEZİ
KOAH’taki patolojik değişiklikler proksimal ve
periferik hava yolları ile akciğer parankimini ve
pulmoner vasküler yapıları kapsamaktadır
(1,16). Söz konusu alanlarda, kronik inflamatuvar değişiklikler, akciğerin değişik alanlarında
spesifik inflamatuvar hücrelerin düzeylerindeki
artış ve tekrarlayan hasarlanma ve tamirden
kaynaklanan yapısal değişiklikler (remodelling)
mevcuttur (1). Genel olarak, hava yollarındaki
inflamatuvar ve yapısal değişiklikler hastalığın
şiddeti ile ilişkili olup, çoğu zaman sigara bırakıl-

Hastalığın ortaya çıkmasında risk faktörü olarak
sigara en önemli rolü oynasa da, sigara içmeyenlerde de KOAH ortaya çıkabilmektedir (1,7).
Diğer risk faktörleri arasında, çevresel tütün dumanı ile iş yeri ortamındaki çeşitli kimyasallara
ve tozlara maruziyet, iç ve dış ortam hava kirliliği yer almaktadır (1). Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde iyi havalandırılmayan konutlarda pişir-
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lışmalarda da KOAH’lılardan alınan makrofajların TNF-α, IL-8 MMP-9 gibi inflamatuvar proteinleri daha yüksek oranda eksprese ettikleri gözlenmektedir (17,34).

dıktan sonra da devam etmektedir (1). KOAH’taki inflamatuvar olayların oldukça karmaşık
olduğu düşünülmektedir (17). İnflamasyon predominant olarak akciğer parankimi ve küçük
hava yollarında olsa da, stabil KOAH’taki bronş
biyopsi çalışmaları bronş mukozasında makrofaj
ve interferon [(IFN)-γ, CXCL10 IFNγ-indüklenebilir 10-kD protein (IP-10)] ve interlökin (IL)-9
eksprese eden başta CD8+’ler olmak üzere aktive T lenfosit infiltrasyonunun arttığını göstermiştir (17). Bundan başka, hava yollarında yaygın
bir nötrofili söz konusudur (18). KOAH’lıların
bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvıları incelendiğinde genel olarak makrofaj ve nötrofil oranlarının
sigara içmeyen ve sigara içip KOAH gelişmeyen
bireylerden yüksek olduğu bulunmuştur (17).
Lenfosit oranı da sigara içenlerde, içmeyenlere
göre daha yüksektir (17). Benzer şekilde, indükte balgamda total hücre sayısı, nötrofil oranı, bazı hastalarda eozinofil oranı ve CD8+ T hücre sayısında artış olduğu gösterilmiştir (19,20). Alevlenmeler sırasında da eozinofil ve nötrofilide artış gözlenmiştir. Bu artışın, normal T hücreleri
tarafından aktivasyon ile eksprese olan ve salınan protein [regulated on activation, normal Tcell expressed and secreted (RANTES)] ile epitelyal nötrofil aktive edici peptid-78 (CXCL5),
IL-4 ve IL-5 ile ilişkili olduğu bulunmuştur (2123). Diğer yandan, total elastaz aktivitesinin
normal bireylere göre KOAH’lılarda arttığı ve
antielastaz aktivitesinin azaldığı bildirilmektedir
(24). Genel olarak KOAH’ta en yoğun çalışılan
inflamatuvar mediatör IL-8 olup, bunun KOAH’lılarda arttığı ve hastalığın şiddeti ile (beklenen %FEV1) korelasyon gösterdiği bulunmuştur
(25,26). Sigara içen normal bireyler ile kıyaslandığında tümör nekroz faktörü (TNF)-α ve solubl TNF-α reseptör düzeylerinin indükte balgamda arttığı görülmüştür (25,27). Yine nötrofil
elastaz, matriks metalloproteinaz (MMP)-8, -9
ve -12 gibi proteazların KOAH’lıların balgamında arttığı saptanmıştır (28-30). Yoğunlaştırılmış
ekspirasyon havası ile yapılan çalışmalar, hidrojen peroksit (H2O2), 8-isoprostane ve malondialdehid (oksidatif stresin belirteçleri) düzeyleri
ile lökotrien (LT)-B4, prostaglandin E2 ve IL-6
düzeylerinin KOAH’lı hastalarda arttığı bulunmuştur (31-33). İn vitro kültür ortamındaki ça-

Transkripsiyon düzeyindeki değişikliklere bakıldığında, KOAH’lı hastaların bronş epitel hücrelerinde nükleer faktör-κB (NF-κB) gibi transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonunun arttığı, bunun
hastalık şiddeti ile ilişki gösterdiği saptanmıştır
(35). NF-κB aktivasyonu KOAH’lı hastaların indükte balgamından elde edilen makrofajlarda,
periferik akciğerlerinde ve hava yolu epitel hücrelerinde alevlenmeler sırasında daha da artmaktadır (35,36). Histon asetiltransferaz (HAT)
ve histon deasetilaz (HDAC), kromatin yapısını
modifiye ederek inflamatuvar genlerin ekspresyonunu düzenleyen nükleer enzim aileleridir
(37). Çekirdek (core) histonların asetilasyonu,
inflamatuvar genlerin transkripsiyonu ve aktivasyonu ile ilişkili olup, intrensek HAT aktivitesi
olan ko-aktivatör moleküllerce düzenlenmektedir (37). NF-κB ve aktivatör protein (AP)-1 gibi
proinflamatuvar transkripsiyon faktörleri bu koaktivatör moleküllere bağlanarak HAT’ı aktive
etmektedir (38). Histon asetilasyonu, HDAC’lar
tarafından geri döndürülmektedir (38). Memelilerde HDAC’ların 11 alt tipinin olduğu gösterilmiştir (38,39). HDAC’lar 2 gruba ayrılmaktadır:
Grup 1’de yer alan HDAC 1, 2, 3, 8 ve 11 nükleusta lokalize iken, Grup 2’de HDAC 4, 5, 6, 7,
9 ve 10 bulunur ve bunlar nükleus ve sitoplazma
arasında sürekli yer değiştirir (38). KOAH’ta alveoler makrofajlarda, bronşlarda ve periferik akciğerde HDAC aktivitesinde belirgin azalma olduğu, bunun artmış NF-κB aktivitesi ve artmış
inflamatuvar gen ekspresyonu ile korelasyon
gösterdiği saptanmıştır (40,41).
Diğer yandan, NF-κB ve AP-1 gibi KOAH’taki
inflamasyondaki gen ekspresyonunu regüle
eden birçok önemli transkripsiyon faktörü kinazlar tarafından düzenlenmektedir (42). KOAH’taki inflamatuvar yanıtta önemli olan birçok
eksternal hücresel sinyal hücrelerdeki transmembran reseptörlere bağlanarak intraselüler
kinazları aktive etmektedir (43). Mitojen aktive
protein (MAP) kinazlara (MAPKs) ilave olarak,
κB kinaz inhibitörü (IKK)2, fosfo-inositol-3 (PI3) kinaz ve sinyale daha spesifik olan Janus ki-
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dan, daha şiddetli amfizemde de dinamik hava
yolu kollapsından kaynaklanmaktadır (1). Diğer
yandan, hava yolu darlığının şiddeti akciğerdeki
inflamasyonun derecesi ile korelasyon göstermektedir (41,52,53). İnflamasyon ve fibrozisin
boyutu ile küçük hava yollarındaki eksüdasyon,
FEV1 ve FEV1/FVC oranındaki düşme ile paralellik göstermektedir (1,54). KOAH’ta ventilasyon ve gaz değişimindeki bozulma hipoksemi,
hiperkapni ve diğer ciddi sonuçlara yol açmakta, hastalığın progresyonu ile birlikte gaz transferindeki bozulma artmaktadır (1). Küçük pulmoner arterlerin hipoksik vazokonstrüksiyonuna
bağlı olarak hafif veya orta derecede pulmoner
hipertansiyon ortaya çıkabilmektedir (1). Bundan başka, özellikle şiddetli hastalıkta, KOAH’ın
çeşitli sistemik yan etkileri ortaya çıkmaktadır
(55). Bu durum, yaşam süresi ve komorbid hastalıkların ortaya çıkması açısından önemli olmaktadır (1).

nazlar (JAKs)/sinyal iletici ve transkripsiyon aktive edici (STATs) gibi yolaklar da inflamatuvar
yanıt için gerekli olmaktadır (42). MAPKs’lerin
alt grupları olan ekstraselüler regüle kinaz
(ERK), c-Jun N-terminal kinaz (JNK) ve p38
MAPK da inflamasyonda aktif rol oynamaktadır
(44). Fosfoinositid 3-kinazlar (PI-3Ks) hücre aktivasyonu, büyümesi/bölünmesi ve apopitozisi/yaşamını düzenleyen lipid yapısındaki ikincil
mesaj ileticilerini (messenger) üreten önemli enzimlerdir (45,46). PI-3Ks’ler sitokinler, antijenler
ve ko-stimülatuar moleküller tarafından başlatılan sinyal iletiminde de rol oynar ve reseptörle
ilişkili tirozin kinazlar tarafından aktive edilir
(42). PI-3Ks yolağının aşağı doğru olan anahtar
efektörü bir serine-threonine kinaz olan Akt’dir
(47). Akt PI-3K’nın aktivasyonuna yanıt olarak
kinazlar (MAPKs), transkripsiyon faktörleri ve
diğer regülatör moleküllerden oluşan bir dizi hedef molekülün aktivitesini düzenler (47). Akt’nin
hücre yaşamı, proliferasyonu ve inflamasyonunda önemli rol oynadığı bildirilmektedir (42). Her
yolağın kendisine spesifik transkripsiyon faktörlerini aktive edebilmesine rağmen, kinaz yolakları arasında gerek membran öncesinde, gerekse de transkripsiyon faktörünün devreye girmesinin öncesinde bir çapraz iletişim olmakta, böylece sinyal bütünlüğü sağlanmaktadır (42). Kinaz yolaklarının bir diğer önemi, bu yolaklara
selektif inhibitörlerin birçok inflamatuvar mediatörü ve adezyon molekülünü düzenleme yeteneğinde olmalarıdır (48,49). Bu inhibitörler, ayrıca granülosit apopitozisi ve kemotaksisi ile T
hücreleri, makrofaj ve epitel hücre fonksiyonlarını kontrol etme yeteneğini göstermektedir
(48,49). Bundan başka, kinaz inhibitörleri hava
yolu düz kas proliferasyonu ve hava yolunun yeniden yapılanmasıyla ilişkili diğer faktörleri düzenleyebilmektedir (50). Diğer yandan, primer
hücre çalışmaları ile hayvan ve klinik araştırmalar PI-3K/Akt inhibitörlerinin astım ve KOAH gibi hastalıklarda yeni tedavi olanakları sunacağını düşündürmektedir (46,51).

KOAH’TA STEROİD DİRENCİ
KOAH’ın tedavisinde, sigarayı bırakma ve diğer
risk faktörlerinden uzaklaşma en önemli basamağı oluşturmaktadır (1). Hastalığın farmakoterapisinde, semptomları gidermede bronkodilatörler temel rolü oynamaktadır. Bronkodilatörler
ya ihtiyaç duyulduğunda semptom giderici olarak ya da semptomları azaltmak için düzenli olarak verilir. KOAH’ta kullanılan bronkodilatörler
β2-agonistler, antikolinerjikler ve metilksantinlerden oluşmaktadır (1). Bütün bronkodilatörler,
FEV1’de bir değişikliğe yol açmasalar da KOAH’ta egzersiz kapasitesinde ve semptomlarda
iyileşmeye neden olmaktadır (1). Sistemik steroidler ataklar sırasında belli oranda etkinlik
gösterseler de, ciddi sistemik yan etkilerinden
dolayı KOAH’ta uzun süreli tedavide önerilmemektedirler (1). Diğer taraftan, inhaler steroidler
ile düzenli tedavinin KOAH’ta FEV1’deki uzun
dönemli düşüşü ve progresyonu baskılayamadığı bildirilmektedir (56-58). Sadece GOLD Evre
3 ve 4 KOAH’lı hastalarda atak sayısını azaltmada sınırlı da olsa inhale kortikosteroidlerin etkilerinin olabileceği ileri sürülmektedir (1). Ancak
yan etkileri nispeten az olsa da, uzun dönemli inhale kortikoid tedavisinin güvenliği bilinmemektedir (1).

KOAH’ta hastalık sürecinin ne tür karakteristik
fizyolojik anormalliklere ve semptomlara yol açtığı bugün daha iyi anlaşılmış durumdadır (1).
Örneğin; FEV1’deki azalma primer olarak periferik hava yollarının inflamasyonu ve daralmasın-
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olabileceğini göstermektedir. Teofilinler, hücre
içindeki siklik nükleotidleri yıkan fosfodiesteraz
(PDE) enzimini zayıf ve nonselektif olarak inhibe
ederek intraselüler cAMP ve cGMP düzeyini artırmak suretiyle hava yolu düz kas relaksasyonuna dolayısıyla bronkodilatasyona yol açmaktadır (38). Bu etkileri, 10-20 mg/L’lik plazma
konsantrasyonlarında ortaya çıkmaktadır. Teofilinin bir diğer etkisi adenozin reseptörlerinin potent inhibitörü olmasıdır. Normal hava yolu düz
kası üzerine etkisi zayıf olsa da, adenozin özellikle astmatik hava yollarında histamin ve lökotrien salınımını artırarak bronkokonstrüksiyona
yol açmaktadır (38). Diğer yandan yüksek dozlardaki teofilin, KOAH’ta düzeyi azalan ve yaygın antiinflamatuvar etkileri olan IL-10 salınımını artırmaktadır (72). Teofilin transkripsiyon düzeyinde, bir proinflamatuvar transkripsiyon faktörü olan NF-κB’nin nükleusa translokasyonunu
önlemektedir (38). Kinazlar üzerindeki etkilerine
bakıldığında teofilinin, hücre yaşamı, proliferasyonu ve inflamasyonunda önemli rol oynayan
PI-3Ks’leri direkt olarak inhibe ettiği bildirilmektedir (38). KOAH’taki kronik inflamasyonda
apopitozlarının baskılanması nedeniyle granülositlerin yaşam sürelerinin uzaması önemli olabilir. İn vitro ortamda teofilin nötrofil, eozinofiller
ve T lenfositlerin apopitozisini indükte etmektedir (38,73). Teofilinin sayılan bu etkilerinin genel
olarak yüksek dozlarda olduğu ileri sürülmektedir (38).

Kortikosteroidler, astımın kontrolünde, tipik eozinofilik inflamasyonu ve hava yollarındaki çeşitli inflamatuvar genleri baskılamada oldukça etkin ajanlardır (59). Buna karşın, steroidlerin
yüksek dozları bile KOAH’taki inflamasyonu,
dolayısıyla hastalığın progresyonunu baskılamada yetersiz kalmaktadır (60). Çalışmalar, inhale
veya oral steroidlerin KOAH’lı hastaların indükte
balgamlarında veya hava yolu biyopsilerinde
inflamatuvar hücre sayıları, sitokinler, kemokin
veya proteazlar üzerinde etkili olmadıklarını bildirmektedir (60). Aynı şekilde, kortikosteroidlerin KOAH’lı hastalardan alınan alveoler makrofajlardan salınan çeşitli inflamatuvar proteinleri
baskılamada etkisiz kaldıkları görülmektedir
(61). Bu durum, KOAH’ta steroidlerin antiinflamatuvar etkilerinde bir defekt olduğunu
düşündürmektedir. Çünkü teofilin ve resveratrol
gibi ajanlar aynı ortamda inflamasyon parametreleri üzerinde inhibituvar etki göstermektedir
(61,62). Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, steroid direncinin KOAH’lı hastaların alveoler makrofajlarında, hava yollarında ve periferik
akciğerlerinde HDAC2 aktivitesi ve ekspresyonundaki düşmeye bağlı olduğunu ileri sürmektedir (41). Çalışmalarda, HDAC’ın alveoler makrofajlarda proinflamatuvar sitokinlerin yapımını
baskılayan anahtar bir molekül olduğu gösterilmiş, HDAC düzeyindeki bir azalmanın KOAH’ta
artmış inflamasyonla ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür (60,63). Bundan başka, sigara dumanına maruz bırakılan ratlarda da azalmış HDAC2
ekspresyonunun steroid yanıtsızlığı ile ilişkili olduğu bulunmuştur (64). Bu gözlemler, HDAC2
ekspresyonunu azaltan kritik mekanizmaların
oksidatif ve nitratif stres aracılığıyla olabileceğini ve bu enzimin steroide yanıtta kritik rol oynadığını düşündürmektedir (65). Nitekim, HDA
C2’nin ekspresyonunun indüklenmesinin hücrelerin steroide yanıtını restore ettiği gösterilmiştir
(41).

Daha düşük, yani terapötik dozlarda ise teofilinin HDAC’ın aktivasyonu ile ilgili yeni mekanizmaların yer aldığı etkileri tanımlanmıştır (38,
74) (Şekil 1). Çalışmalar, teofilinin HDAC aktivitesini artırdığı ve böylece inflamatuvar genlerin
ekspresyonunu
baskıladığını
göstermiştir
(74,75). Teofilinin terapötik konsantrasyonlarında (10-6-105 M) ortaya çıkan bu etki, daha yüksek konsantrasyonlarda (10-4 M) kaybolmakta
ve nonselektif HDAC inhibitörü trichostatin A tarafından baskılanmaktadır. Düşük doz teofilinle
(ortalama plazma konsantrasyonu 5 mg/mL civarında) tedavi edilen astmatiklerin bronş biyopsilerinde HDAC aktivitesinde anlamlı bir artış
gözlenmiş olup, bu da düşük terapötik konsantrasyonların in vivo ortamda HDAC’ı aktive etmede yeterli olduğunu göstermektedir (75). Te-

TEDAVİDE TEOFİLİNİN YERİ
Mevcut KOAH rehberlerinde, teofilinin KOAH’ın
rutin tedavisinde etkisinin sınırlı olduğu ve önceliğin β2-agonistlere verilmesi gerektiği ileri sürülmesine rağmen, birçok kontrollü klinik çalışma
teofilinin gerek atakların azaltılmasında, gerekse
de, stabil KOAH’ın tedavisinde yararlı etkileri
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p65
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p50
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+
p65
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p50
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transkripsiyonu
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-

Gen
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Deasetilasyon

Gen
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İnflamatuvar gen
transkripsiyonu

Şekil 1. Teofilin direkt olarak histon deasetilazları (HDAC) aktive eder. Bu da NF-κB gibi transkripsiyon faktörleri tarafından uyarılan granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör (GM-CSF) ve interlökin (IL)-8 gibi inflamatuvar proteinlerin süpresyonuna yol açar. Kortikosteroidler de bir başka mekanizmayla, bir moleküler köprü
olarak görev yapan glukokortikoid reseptörleri (GR) aktive ederek aktive trankripsiyonel kompleks bölgesine
HDAC’ları toplamak suretiyle HDAC’ı aktive eder. Bu da teofilin ve kortikosteroidlerin inflamatuvar gen ekspresyonunu baskılamada sinerjistik etkilere sahip olduklarını düşündürmektedir. (38 no’lu kaynaktan uyarlanmıştır).

resyonunu artırarak steroidlerin antiinflamatuvar
etkilerini restore edebileceği gösterilmiştir (76).
Diğer yandan, çalışmalar düşük doz teofilinin,
steroidlerin tersine, KOAH’lı hastaların indükte
balgamında nötrofil, IL-8 ve miyeloperoksidaz
düzeylerini azalttığını göstermiştir (77). İlginç
olarak, ayrı ayrı verildiklerinde herhangi bir etki
görülmemesine rağmen, düşük doz teofilin (10-5
M) ve deksametazon (10-10 M) kombinasyonları hem makrofajlarda hem de epitel hücrelerinde
inflamatuvar sitokin salınımını azaltmaktadır
(61). Bu durum düşük doz teofilinin KOAH’ta
antiinflamatuvar etkisinin olabileceğini ve steroidlerin antiinflamatuvar etkilerine olan direncin
kalkmasına yardımcı olacaklarını düşündürmektedir. Dolayısıyla, KOAH’ta steroidler tarafından baskılanamayan inflamasyon ve hastalık
progresyonu, teorik olarak teofilinlerin bu etkisi
sayesinde durdurulabilir. Diğer yandan, astımlı
hastalarla yapılan klinik çalışmalar da teofilinin

ofilinin antiinflamatuvar etkilerinin kortikosteroidlerinkinden farklı olduğu, direkt olarak
HDAC’ı aktive ettikleri düşünülmektedir (61).
Düşük doz teofilinin HDAC üzerindeki etkisinin
altında yatan mekanizmalar henüz bilinmemesine rağmen, bu etkinin teofilinin bilinen tüm yan
etkilerinden sorumlu olan fosfodiesteraz inhibisyonu veya adenozin reseptör antagonizminden
bağımsız olduğu ve oksidatif stres altında çıktığına inanılmaktadır (38). Bu etki oksidatif strese
bağlı olarak HDAC aktivitesinin düşmesi ile ilişkili olabileceği gibi, bir diğer olasılık teofilinin
oksidatif stres tarafından aktive edilen sinyal ileti yolak(lar)ı ile etkileşimi olabilir (38). KOAH’lı
hastaların makrofajlarında, HDAC aktivitesinde
belirgin bir azalma söz konusu olup, bu düşük
doz teofilin tarafından normale, hatta normalin
üstüne çıkarılabilmektedir (61). Son zamanlarda
yapılan çalışmalar teofilinin KOAH’lı hastalardan alınan akciğer hücrelerinde, HDAC2 eksp-
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bu ajanın steroidlerin antiinflamatuvar etkinliğini
yerine koyma potansiyeli taşıdıklarını göstermektedir. Ancak laboratuvarda gözlenen bu etkilerin geniş klinik çalışmalarla test edilmesi gerekmektedir. Araştırmaların olumlu çıkması halinde KOAH’ın tedavi ve takibinde çığır açacak
gelişmeler yaşanabilecektir.

oral yoldan kullanımının steroidlerin akciğer
fonksiyonları üzerindeki etkilerini artırabileceğini
telkin etmektedir (78,79). Teofilinin kullanımını
kısıtlayan sıkça görülen önemli yan etkileri plazma konsantrasyonları 20 mg/L’nin üzerine çıktığında görülmektedir (38). Bu yan etkiler sıklıkla
baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, gastrik
yakınmalar olup, yüksek konsantrasyonlarda
konvülziyonlar, kardiyak aritmiler ve ölüm ortaya çıkabilmektedir (38). Bu durumda, HDAC’ı
aktive eden düşük dozların daha güvenli oldukları düşünülebilir.
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