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ÖZET

Tigesiklin, Gram pozitif, Gram negatif, anaerop ve atipik bakterilere, ayrıca metisiline dirençli Staphylococcus aureus,

vankomisine dirençli enterokoklar, penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae gibi dirençli bakterilere etkili, geni�

spektrumlu, glisilsiklinler grubundan yeni bir antibiyotiktir. Bakterilerde tetrasiklin direncinden sorumlu efluks ve ribozomal

korunma gibi her iki tip direnç genlerini ta�ıyan kökenlere de etkilidir. Klinik çalı�malarda tigesiklinin genellikle iyi tolere

edildi�i, komplike deri ve yumu�ak doku infeksiyonları ile komplike intra-abdominal infeksiyonlarda etkili oldu�u gözlenmi�tir.

Tigesiklinin sadece intravenöz formu mevcut olup, günde iki kez uygulanır.

Anahtar sözcük: tigesiklin

SUMMARY

Tigecycline

Tigecycline, is a novel broad-spectrum glycylcycline antibiotic, which has activity against a broad range of Gram-positive,

Gram-negative, atypical, anaerobic and antibiotic resistant bacteria including methicillin-resistant Staphylococcus aureus,

vancomycin-resistant enterococci and penicillin resistant Streptococcus pneumoniae. This drug is active against strains that carry

any of the two major types of tetracycline resistance genes for ribosomal protection and efflux-mediated resistance. In clinical trials,

tigecycline appears to be generally well tolerated, safe, and effective in treating complicated skin and soft tissue, as well as

complicated intra-abdominal infections. Tigecycline is only available as an intravenous preperation, and is administered twice daily.
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Glisilsiklinler, klasik tetrasiklinlerin semi-sentetik

analoglarıdır. Tigesiklin, glisilsiklinler adı verilen bu yeni
antibiyotik grubunun ilk üyesidir. Tetrasiklinlerin temel
çekirde�indeki 9 pozisyonunda yapılan N-alkyl-glycylamido
modifikasyonu bu yeni moleküle çok geni� bir antibakteriyel
spektrum ve tetrasiklin direnç mekanizmalarına kar�ı
dayanıklılık sa�lamaktadır. Yapısal olarak tigesiklin,

minosiklinin semisentetik bir derivesidir. Ancak, minosiklin
ve tetrasikline oranla ribozomlara be� kat daha güçlü ba�lanır
(2,3,7). Bakterilerde tetrasiklin direncinden sorumlu iki farklı
genetik mekanizmaya (ribozomal korunma ve efluks
mekanizmaları) kar�ı dirençli olması en önemli özelli�idir.
Tigesiklinin, bu özelli�i, 9 pozisyonundaki  modifikasyonun

sa�ladı�ı üç boyutlu engellemeye ba�lanmaktadır(2,3,6).
Tigesiklin bakterilerde protein sentezini ribozom

düzeyinde inhibe eden tek antibiyotik grubudur. Tigesiklin,
30S ribozomal alt ünitesine ba�lanır ve amino-acyl transfer
RNA’nın hedefine giri�ini engelleyerek etkisini gösteir. Böylece

protein sentezi engellenir ve bakteriyel üreme durur(2,3,6,7,8).

Etki spektrumu
Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler, atipik bakteriler

ve anaeroplar dahil  olmak üzere geni� bir etki alanına sahiptir.
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), penisiline
dirençli Streptococcus pneumoniae (PRSP), vankomisine

dirençli enterokoklar (VRE), geni�lemi� spektrumlu beta-
laktamaz (GSBL) üreten Escherichia coli ve Klebsiella

pneumoniae gibi ço�ul dirençli bakteriler de etki alanına
girmektedir(1-4,6,7).

Tigesiklinin in-vitro etkinli�i 1997-2004 yıları arasında
yapılan çok sayıda çalı�mada ve çok sayıda klinik izolat ile

ara�tırılmı�tır. Test edilen tüm stafilokok kökenleri 2 mg/L ve
altındaki tigesiklin konsantrasyonlarında inhibe olmu�tur.
MSSA ve MRSA kökenlerine kar�ı tigesiklinin M�K90

de�erleri sırasıyla 0.12 ve 0.25 mg/L olarak bulunmu�tur.
Metisiline duyarlı ve dirençli Staphylococcus epidermidis
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kökenleri için M�K90 de�erleri iki grup için de 0.5 mg/L
olarak saptanmı�tır. Penisiline duyarlı, orta düzey dirençli ve

yüksek düzey dirençli tüm S.pneumoniae kökenleri için
tigesiklinin M�K90 de�erleri 0.06 mg/L olarak saptanmı�tır.
Streptococcus pyogenes ve Streptococcus agalactiae dahil
tüm streptokoklar için tigesiklin M�K90 de�erleri 0.06 mg/L
olarak bulunmu�tur. Tigesiklin tüm enterokok türlerine kar�ı
aktif olup, vankomisine duyarlı ve dirençli Enterococcus

faecalis ve Enterococcus feacium türleri için M�K90 de�erleri
0.12 mg/L’dir(2).

Tigesiklin enterik Gram negatif bakteriler ve non-
fermentatif bakteriler dahil bir çok Gram negatif bakteriye
kar�ı çok iyi in-vitro etkinli�e sahiptir. GSBL üreten ve
üretmeyen E.coli kökenleri için M�K90 de�erleri 0.5 mg/L

olarak bulunmu�tur. AmpC ve GSBL pozitif kökenler dahil
olmak üzere K.pneumoniae kökenlerine kar�ı M�K90 de�erleri
2 mg/L olarak saptanmı�tır. Enterobacter aerogenes ve
Enterobacter cloacae için M�K90 de�erleri sırasıyla  1 ve 0.5
mg/L’dir. Acinetobacter baumannii ve Stenotrophomonas

maltophilia için tigesiklinin M�K90 de�erleri 2 mg/L olarak

saptanmı�tır. Tigesiklinin Pseudomonas aeruginosa’ya etkinli�i
ise daha dü�üktür. Bu bakteri için M�K90 de�eri 16 mg/L
olarak saptanmı�tır. Solunum yolu patojenlerinden
Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis için M�K90

de�erleri sırasıyla 0.5 ve 0.12 mg/L olarak belirlenmi�tir(2).
Tigesiklin ayrıca, peptostreptokoklar, Clostridium türleri,

Prevotella türleri ve bir çok Bacteroides türü dahil olmak
üzere Gram pozitif ve negatif anaerop bakterilere kar�ı da in-
vitro etkinli�e sahiptir. Bunların dı�ında Mycoplasma

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae’ye kar�ı in-vitro etkinli�i
gösterilmi�tir. Hızlı üreyen mikobakterilere kar�ı etkili oldu�u
bildirilen çalı�malar da bulunmaktadır(2,7,8).

The Tigecycline Evaluation and Surveillance Trial (TEST)
çalı�ması 2004 yılında ABD’de farklı co�rafi bölgelerden
soyutlanmı� 3989 Gram negatif ve Gram pozitif klinik kökenin
incelendi�i ve tigesiklinin 13 farklı antibiyotikle in-vitro
etkinli�inin kar�ıla�tırıldı�ı yeni bir çalı�madır. Bu çalı�manın
sonuçlarına göre tigesiklin, Enterobacteriaceae üyelerine kar�ı

imipenem kadar etkili bulunmu�tur. Ayni çalı�mada tigesiklinin
metisilin ve vankomisin duyarlılı�ına bakılmaksızın S.aureus

kökenlerine ve enterokoklara, penisilin duyarlılı�ına
bakılmaksızın pnömokoklara etkinli�inin çok iyi oldu�u
sonucuna varılmı�tır(1).

Tigesiklinin aktivitesi oksijenden etkilendi�inden aerop

bakteriler için duyarlılık testlerinin  taze (12 saati geçmeyecek
�ekilde)  Mueller-Hinton sıvı besiyerinde, anaerop bakteriler
içinse Brucella agarda standart dilüsyon testleri kullanılarak
yapılması gerekmektedir. Disk difüzyon testi için 15
mikrogramlık diskleri kullanılmaktadır. 19 mm ve üzerindeki
zon çapına sahip olan kökenler duyarlı, 14 mm ve altı ise

dirençli olarak kabul edilir. Dilüsyon testlerinde ise M�K

de�eri  2 mg/L ve daha dü�ük olan kökenler duyarlı, 8 mg/L
ve üstündeki de�erler dirençli olarak kabul edilir(2).

Farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler
Tigesiklin; enterokoklar, stafilokoklar, E.coli ve

K.pneumoniae’ye kar�ı bakteriyostatik etki gösterir.
S.pneumoniae’ye kar�ı hem bakteriyostatik hem de bakterisidal
etki gösterdi�i bildirilmi�tir(6,7). �n-vitro çalı�malarda 3 mg/kg

tigesiklin dozundan sonra S.pneumoniae için 8.8 saat, E.coli

için 4.9 saat süren post-antibiyotik etkiye (PAE) sahip oldu�u
gösterilmi�tir. Yarılanma ömrü 36 saat olup, proteinlere % 68
oranında ba�lanır. Hemen tüm vücut sıvılarına iyi da�ılım
gösterir. Tigesiklin belirgin olarak vücutta metabolize olmaz.
Çok yava� olarak dı�kı ile atılır. Böbrek yetmezli�inde doz

ayarlaması gerekmez. �leri dönem hariç, karaci�er yetmezli�inde
de doz ayarlaması gerekmez. Ya� ve cinsiyet tigesiklinin
farmakokinetik özelliklerini etkilememektdir (2,3,6,7,8).  Klasik
tetrasiklinlerden farklı olarak sadece intravenöz yoldan
uygulanmaktadır. �nfüzyon süresi bir saattir. Günlük doz iki
defada uygulanmakla beraber, uzun yarılanma ömrü ve PAE’si

nedeniyle günde tek doz kullanılabilece�inin olası oldu�unu
dü�ünenler vardır(3,6).

Klinik kullanımı
Tigesiklinin iki tane faz II, bir tane faz III çalı�ması

gerçekle�tirilmi�tir. Biri komplike deri ve yumu�ak doku

infeksiyonları (KDYD�), di�er komplike intraabdominal
infeksiyonlarda (K�A�) olmak üzere iki faz II çalı�ması
bulunmaktadır. KDYD� çalı�masında 25 ve 50 mg’lık iki
farklı tigesiklin dozunun klinik ve mikrobiyolojik etkinlikleri,
farmakokinetik özellikleri ve tolerabilitesi ara�tırılmı�tır. Bu
çalı�mada 160  hospitalize hasta tigesiklinin her 12 saatte bir

25 mg ve 50 mg (ba�langıçta sırasıyla 50 ve 100 mg yükleme
dozunu takiben) dozları için randomize edilmi�lerdir. 50 mg
doz uygulanan hastalarda tedavi sonu klinik kür ve
mikrobiyolojik eradikasyon oranları, 25 mg doz uygulanan
hastalara göre daha yüksek bulunmu�tur (sırasıyla klinik kür
% 85 - % 78, mikrobiyolojik eradikasyon % 74 - % 62).

Bulantı ve kusma en sık raslanan yan etkiler olarak göze
çarpmı�tır(8,9).

K�A� çalı�masında 111 hastaya 100 mg �V yükleme
dozunu takiben 50 mg/gün, 14 gün süre ile tigesiklin
uygulanmı�tır. Tedavi sonu gerek klinik kür, gerekse
mikrobiyolojik eradikasyon oranları, % 75.8 olarak bildirilmi�-

tir. Bu çalı�mada da bulantı ve kusma en sık görülen yan
etkiler olmu�tur(5).

Tigesiklinin, KDYD�’da vankomisin ve aztroenam
kombinasyonu ile kar�ıla�tırıldı�ı faz III çalı�masında  klinik
etkinlik yönünden  e�de�er olarak bulunmu�tur(10). �lk olarak
15 Haziran 2005 tarihinde Amerika Birle�ik Devletleri’nde

FDA onayı almı�tır.
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Yan etki
Üç çalı�manın sonuçlarına bakıldı�ında tigesiklinin en

önemli yan etkisi bulantı ve kusma olarak belirlenmi�tir(5,9,10).
Ancak, daha önemlisi bu yan etkinin hiçbir hastada tedavinin
yarıda bırakılmasına neden olmamasıdır. Bir tane tigesikline
ba�lı olması muhtemel Clostridium difficile infeksiyonu
bildirilmi�tir. Gebelerde kullanımı kontrendikedir. 18 ya�
altında ve laktasyonda kullanımı hakkındaki bilgiler yetersizdir.

Amfoterisin-B, klorpromazin metilprednizolon ve vorikonazol
ile birlikte kullanılmamalıdır(4).

Preklinik çalı�maların sonuçlarına göre, tigesiklin ciddi
infeksiyonu olan yatan hastaların intravenöz tedavisi için
uygun bir antibiyotik olarak konumlanmaktadır.

Tigesiklin, geni� etki alanı, önemli yan etkilerinin olmayı�ı

ve direnç sorunu nedeniyle tedavisinde sıkıntılar ya�anan ve
hastanede yatırılarak tedavisi gereken komplike deri, yumu�ak
doku infeksiyonları ve intraabdominal infeksiyonlarda iyi bir
seçenek olarak görünmektedir. Yapılacak daha fazla sayıda
çalı�ma ile ba�ka endikasyonlarda da kullanılabilece�i
dü�ünülmektedir.
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