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Tigesiklin ve Toplumda Gelişen Pnömoni
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ÖZET

Tigesiklin, glisilsiklinler olarak bilinen yeni bir antimikrobiyal sınıfının prototipidir. Tetrasiklinler grubundan minosiklinin bir derivesi olan
tigesiklin, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten gram-negatif bakteriler, Acinetobacter baumannii, vankomisine dirençli entero-
koklar ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus gibi tedavisi güç infeksiyonlara neden olabilen patojenlere karşı in vitro etkinliği ile
büyük avantaj sağlar. Ayrıca, minimal organ toksisitesi nedeniyle birçok hasta grubunda doz ayarlaması gerektirmemesi önemli özel-
liklerinden biridir. Tigesiklin, “Food and Drug Administration (FDA)” tarafından 2005 (Haziran), “European Medicines Agency (EMEA)”
tarafından 2006 (Nisan) yılında komplike intraabdominal infeksiyonlar ve komplike deri/yumuşak doku infeksiyonları endikasyonların-
da onaylanmış, Türkiye’de ise 2007 (Şubat) yılında aynı endikasyonlarda ruhsat almış ve klinik kullanıma girmiştir. 2008 yılında
FDA’nın, tigesiklinin erişkinlerin toplumda gelişen pnömoni tedavisinde kullanımını onaylamasının ardından 2010 (Mart) yılında ülke-
mizde de aynı endikasyonda kullanım onayı almıştır.
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SUMMARY

Tigecycline and Community-Acquired Pneumonia
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Tigecycline is a prototype of a new antimicrobial class known as glycylcyclines. Tigecycline, a derivative of minocycline from the tetra-
cycline group, provides a great advantage with its in vitro activity against gram-negative bacteria producing extended-spectrum beta-
lactamase, Acinetobacter baumannii, vancomycin-resistant enterococci, and pathogens such as methicillin-resistant Staphylococcus
aureus causing infections. Moreover, tigecycline does not require dose adjustment in many patient groups due to its minimal organ tox-
icity, which is one of its important characteristics. Tigecycline was approved for indications of complex intra-abdominal infections and
complex skin/soft tissue infections by Food and Drug Administration (FDA) in 2005 (June) and by European Medicines Agency (EMEA)
in 2006 (April); whereas, in Turkey, it was licensed and became clinically available in 2007 (February) for its use in the same indica-
tions. After the approval of tigecycline in the treatment of community-acquired pneumonia in adults, it was also approved for the same
indication in our country in 2010 (March).
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Tetrasiklin sınıfı antibiyotikler, bakterilerde hücre
içinde yer alan 30S ribozomal alt birimine bağla-

narak protein sentezini inhibe etmek suretiyle etki
gösterir. Etkileri bakteriyostatiktir. Birçok bakteri tür-
lerinde, gerek ribozomal korunma, gerekse efluks
pompaları gibi mekanizmalar yoluyla tetrasiklinlere
karşı direnç oldukça sık görülür. Tigesiklin, tetrasiklin-
lere karşı direnç mekanizmalarından etkilenmemesi
amacıyla, bir tetrasiklin derivesi olan minosiklinin 9
pozisyonunda N-alkil-glisilamido modifikasyonuyla el-
de edilmiştir[1,2]. Ayrıca, minosiklin ve tetrasikline
oranla ribozomlara en az beş kat daha güçlü bağlan-
ması da tetrasiklin direncinde rol oynayan ribozomal
korunma mekanizmasının aşılmasında önemli rol oy-
namaktadır. Tigesiklin, bir tetrasiklin türevi olması ne-
deniyle bakteriyostatik bir ajan olarak kabul edilmesi-
ne karşın, birçok çalışmada Streptococcus pneumo-
niae ve Haemophilus influenzae gibi solunum yolu
patojenlerine karşı bakterisidal etkili olduğu bildiril-
mektedir[1-3].

MİKROBİYOLOJİ

Tigesiklin; çok sayıda gram-pozitif ve gram-nega-
tif, aerop ve anaerop bakteriyi içeren geniş bir etki
spektrumuna sahiptir. Metisiline dirençli S. aureus
(MRSA), metisiline dirençli Staphylococcus epider-
midis (MRSE), penisiline dirençli S. pneumoniae,
vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) gibi dirençli
gram-pozitif bakteriler ile, genişlemiş spektrumlu be-
ta-laktamaz (GSBL) üretiminden ve başka antimikro-
biyallere olan dirençten bağımsız olarak Enterobacte-
riaceae familyasına ait çok sayıda gram-negatif bak-
teri türüne in vitro olarak çok iyi etkinliğe sahiptir.
Enterobacter, Acinetobacter ve Stenotrophomo-
nas maltophilia türlerine de in vitro etkinliği son de-
rece iyidir. Buna karşın, gram-negatif bakterilerden
Proteus spp., Providencia spp. ve nonfermentatif
bakterilerden Pseudomonas aeruginosa’ya karşı in
vitro etkinliğe sahip değildir. Tigesiklinin anaerop
bakterilere karşı in vitro etkinliği de çok iyidir. Özel-
likle, Clostridium perfringens, Clostridium difficile
dışında, başta Bacteroides fragilis olmak üzere B.
thetaiotaomicron ve B. uniformis gibi Bacteroides
türlerine karşı çok iyi bir etkinliğe sahiptir[1-5].

Tigesiklinin global olarak in vitro etkinliği 2004-
2009 yılları arasında klinik örneklerden toplanan kö-
kenlerde araştırılmış ve altı yıllık süre içinde gerek
MRSA, gerekse metisiline duyarlı S. aureus (MSSA)

kökenlerinde duyarlılığın aynı şekilde devam ettiği
gösterilmiştir. GSBL üreten ve karbapeneme dirençli
Klebsiella türlerinin hemen tamamı tigesikline duyar-
lı olarak saptanmaktadır. Ayrıca, son yıllarda Entero-
bacteriaceae familyası üyelerinde giderek artan kar-
bapenem direnci önemli bir sorunun habercisi olarak
görülmektedir. Özellikle Klebsiella pneumoniae kö-
kenlerinde görülen karbapenem direnci dikkat çekici-
dir. Bu dirençten sorumlu olan enzimler Klebsiella
pneumoniae karbapenemaz (KPC) olarak adlandırı-
lan enzimlerdir. Bunun dışında New Delhi metallo-be-
ta-lactamase (NDM), Verona integronencoded metal-
lo-beta-lactamase (VIM), imipenemase (IMP) ve OXA-
48 gibi (non-KPC) karbapenemazlar da diğer enterik
bakterilerde görülen karbapenem direncinden sorum-
lu olan enzimlerdir. Gram-negatif enterik bakterilerin
de toplumda gelişen pnömoni (TGP) etyolojisinde yer
alabileceği düşünüldüğünde ve bu tür bakterilerin ne-
den olduğu infeksiyonların tedavisinde beta-laktam an-
tibiyotiklerin etkinliklerinin olmadığı göz önüne alındı-
ğında tigesiklin önemli bir alternatif olarak devreye
girmektedir. “Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC)” 2013 yılında yayınladığı raporda ko-
nunun önemine dikkat çekmektedir[6]. Tigesiklin bir
beta-laktam antibiyotik olmadığından beta-laktamaz-
lardan etkilenmez ve beta-laktam antibiyotiklerle ara-
sında çapraz direnç görülmez. Enterobacter ve Aci-
netobacter türlerinde ve S. maltophilia’da geçen yıl-
lar içinde duyarlılık azalması eğilimi saptanmamıştır[4].

TGP etkenleri arasında çok önemli bir yeri olan S.
pneumoniae’ya karşı tigesiklinin in vitro etkinliği mü-
kemmeldir. Altı yüz beş kökenin incelendiği bir çalış-
mada S. pneumoniae kökenlerinin %92.7’si tigesik-
line duyarlı bulunmuştur. Bir başka çalışmada penisi-
line orta düzey ve yüksek düzey dirençli kökenlerin
%90.2 oranında tigesikline duyarlı olduğu bildirilmiş-
tir. Ayrıca, kinolona dirençli bir S. pneumoniae kö-
keninin tigesikline duyarlı olduğu da bildirilmiştir. Di-
ğer TGP etkenleri arasında önemli bir yer tutan H.
influenzae (beta-laktamaz üreten kökenler dahil) ve
Moraxella catarrhalis kökenlerine karşı da tigesikli-
nin in vitro etkinliği son derece iyi olup çok düşük mi-
nimum inhibitör konsantrasyonu 90 (MİK90) değerle-
rine sahiptir[1,3].

Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumo-
niae ve Legionella pneumophila gibi atipik bakteri-
ler de TGP etkenleri arasında çok önemli bir yere sa-
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hiptir[5,7]. Tigesiklinin, bu bakteriler için MİK90 de-
ğerleri sırasıyla 0.125 mg/L (0.125-0.25 mg/L), 8
mg/L (0.5-8 mg/L) ve 0.25 mg/L (0.06-0.25 mg/L)
olarak bildirilmiştir[3]. Kenny ve Cartwright M. pne-
umoniae ve M. hominis kökenlerine karşı tigesiklinin
in vitro etkinliğini değişik antibiyotik gruplarıyla karşı-
laştırmışlar ve M. hominis kökenlerine karşı etkinliği-
nin makrolidlerden daha iyi, kinolonlarla benzer et-
kinlikte, M. pneumoniae’ya karşı etkinliklerinin ise
makrolid ve kinolonlarla benzer olduğunu saptamış-
lardır[8]. Tigesiklinin; M. pneumoniae’ya bağlı pnö-
monisi olan hayvan modelinde iyi klinik etkinliğinin
yanında, inflamatuvar pulmoner sitokinleri ve kemo-
kinleri de belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir[9].

Bopp ve arkadaşları tigesiklinin, hücre içi patojen-
leri olan L. pneumophila ve L. micdadei’ye karşı in
vitro etkinliğini ekstraselüler ve fagositler içindeki int-
raselüler ortamlarda eritromisin ve levofloksasinle
karşılaştırmışlardır[10]. MİK değerlerine bakılarak ya-
pılan değerlendirmede ekstraselüler ortamda tigesik-
lin, eritromisin ve levofloksasine göre daha az aktif
görülmekle birlikte, intraselüler ortamda her iki ajan-
dan da daha etkili bulunmuştur. Bu sonuçlarla bu tür
bakterilerle oluşan infeksiyonların tedavisinde tigesik-
linin etkili bir tedavi seçeneği olacağı vurgulanmıştır.
Edelstein ve arkadaşları[11] tigesiklinin L. pneumop-
hila kökenlerine karşı in vitro etkinliğinin yanında
hayvan modelinde oluşturulan lejyonelloz infeksiyo-
nundaki in vivo etkinliğini araştırmışlar ve özellikle
intraselüler L. pneumophila kökenlerine karşı azitro-
misinden daha iyi olduğunu ve deneysel hayvan mo-
delinde infeksiyondan ölümün önlenmesinde etkili ol-
duğunu göstermişlerdir.

ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONU 
ETKENLERİ ve DİRENÇ SORUNU

Tipik ve atipik etkenler birlikte irdelendiğinde ve
ülkemizde TGP etkenlerinin tümünü araştıran çalış-
malar dikkate alındığında sıklık sırasına göre sıralama
şu şekilde olmaktadır[12]: S. pneumoniae (%36), M.
pneumoniae (%18), enterik gram-negatif bakteriler
(%13), L. pneumophila (%10), C. pneumoniae
(%8), S. aureus (%6), P. aeruginosa (%5), H. influ-
enzae (%2), M. catarrhalis (%1).

TGP etkenleri arasında tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de pnömokoklar ilk sırada yer almaktadır.
Günümüzde pnömokoklardaki penisilin direnci ülke-

mizde %35 civarında olup bunun yaklaşık beşte biri
yüksek düzey penisilin direnci şeklindedir. En yüksek
oranda penisiline dirençli olan serotipler 23, 19 ve 9
numaralı serotiplerdir. Pnömokoklarda ikinci kuşak
sefalosporinlere %15, üçüncü ve dördüncü kuşak se-
falosporinlere ise %3 civarında direnç bildirilmekte-
dir[12].

Pnömokoklarda beta-laktamlar dışındaki antibiyo-
tiklere karşı direnç oranlarına bakıldığında ülkemizde
yapılan çalışmalarda trimetoprim-sülfametoksazol di-
renci %43, tetrasiklin %22, eritromisin %19, azitro-
misin %20, klaritromisin %18, ofloksasin %13, klin-
damisin %11, kloramfenikol %3, rifampisin %2, le-
vofloksasin %2, moksifloksasin %0 olarak saptanmış-
tır. Vankomisin ve linezolide dirençli köken bildirilme-
miştir[12].

Bu ajanlar içinde kinolon direncinin ayrı bir öne-
mi vardır. Pnömokoklarda hedef bölgede değişiklik
veya ilacın hücre dışına pompalanması şeklinde geli-
şen kinolon direnci düşük oranlarda görülmekle bera-
ber zaman içindeki artışın önemine dikkat edilmelidir.
Kanada’da 1993-1994 yıllarında %1.5 olan kinolon
direncinin beş yıllık bir dönem sonunda iki katına çık-
tığı gözlenmiştir. Kinolon direnci yaygın kullanıldığı
Asya ülkelerinde en yüksek oranda gözlenmektedir
(%3.3). Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Ameri-
ka’da da kinolon direnci sırasıyla %0.1, %0.8 ve
%1.3 olarak bildirilmiştir. Pnömokoklarda kinolon di-
renci ile ilişkili risk faktörleri arasında bakımevinde
kalma ve nozokomiyal infeksiyon gibi faktörler yanın-
da önceden ve yaygın kinolon kullanımı ilk sıralarda
gelmektedir[13].

Kinolonların TGP’nin ampirik tedavisindeki yeri,
tüberkülozun yüksek endemisite gösterdiği ülkelerde
tartışmalıdır. Çünkü, yaygın kinolon kullanımının hem
tüberküloz tanısını maskeleyebileceği ve geciktirebile-
ceği, hem de Mycobacterium tuberculosis’te kino-
lon direncinin artmasına neden olacağı düşünülür.
Tüberkülozlu hastalarda daha önceden 10 günden
uzun süreli kinolon kullanımıyla kinolona dirençli M.
tuberculosis kökenlerinin ortaya çıkması arasında ya-
kın ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte, kinolona di-
rençli M. tuberculosis oranlarının çok ilaca dirençli
kökenlerde, duyarlı M. tuberculosis kökenlerine göre
belirgin olarak yüksek olduğu da saptanmıştır. Bu açı-
dan bakıldığında özellikle, semptomların uzun süreli
olduğu, gece terlemelerinin bulunduğu, ateşin çok
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yüksek olmadığı, alt lobları tutan bir infeksiyon ve ka-
viter infiltratlar varlığında, düşük lökosit sayısı söz ko-
nusu olduğunda bu bulgular tüberküloz için kuşkulu
kabul edilmeli ve kinolon kullanımından kaçınılmalı-
dır. Tigesiklin böyle durumlarda uygun bir seçenek
olarak düşünülmelidir[14].

Pnömokoklarda özellikle son 20 yılda gözlenen
diğer bir önemli sorun makrolid direncidir. Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)’nde 1988 yılında %0.2 olan
makrolid direnci, 1992 yılında %6.4, 1995 yılında
%10.6, 1999 yılında %20.4 ve 2003 yılında ortala-
ma %29’a ulaşmıştır. Türkiye’de makrolid direnci
Kayseri’de %3.2, İstanbul’da %4, Adana’da ise %28
olarak bildirilmiştir[12].

Penisiline dirençli pnömokokların oranında gö-
rülen kaygı verici artışın diğer önemli bir boyutu ço-
ğul dirençli kökenlerin oranındaki artıştır. Çoğul di-
renç üç ya da daha fazla grup antibiyotiğe birden
direnci tanımlar. Penisiline dirençli pnömokok
oranlarının özellikle yüksek olduğu İspanya’da pe-
nisilin direncindeki artışa paralel olarak çoğul di-
rençli pnömokok kökenlerinde de artış ortaya çık-
mıştır. Çoğul dirençli kökenler özellikle makrolid di-
renci nedeniyle önemlidir. Makrolidler; özellikle
toplumda gelişen alt solunum yolu infeksiyonların-
da sık kullanılan ilaçlar olduğundan bu durum onla-
rın kullanımını kısıtlamakta ve kinolonlar gibi geniş
spektrumlu ajanların daha sık kullanımına yol aç-
maktadır. İspanya’da 1979 yılında %1.1 olan çoğul
direncin 1996 yılında %12.5’e, ABD’de 1995 yı-
lında %9 olan çoğul direncin 1998 yılında %14’e
çıktığı bildirilmiştir[13].

2001 yılında Alexander Projesi sonuçlarına göre
penisilin direnci, İngiltere’de %1.2 civarında iken,
Fransa’da %35.8, eritromisin direnci ise Almanya’da
%7.5 iken Japonya ve Hong Kong’da %70’lerin üze-
rinde bildirilmiştir. “European Antimicrobial Resistan-
ce Surveillance System (EARSS)” 2005 verilerine gö-
re de pnömokoklarda Hollanda’da %1 civarında olan
penisilin direnci Fransa’da %36, Romanya’da ise
%39 olarak bildirilmiştir[13].

Penisiline dirençli pnömokok infeksiyonu için, be-
ta-laktamlarla tedavi/profilaksi öyküsü, dirençli pnö-
mokok insidansının yüksek olduğu yerler olan kreş
veya bakımevi öyküsü, yaşın 18 aydan küçük olması
ve beyin omurilik sıvısından izolasyon gibi risk faktör-
leri tanımlanmıştır[12,13].

H. influenzae TGP etyolojisinde nispeten az gö-
rülen bir bakteri olmakla birlikte beta-laktamaz üreti-
mi nedeniyle direnç sorunu gösterebilen bir bakteri-
dir. Çalışmalarda değişik sonuçlar bildirilmekle bera-
ber H. influenzae kökenlerinin %36’ya varan oran-
larda beta-laktamaz ürettikleri ve beta-laktam antibi-
yotiklerle tedavide sorunlar yaşandığı bilinmektedir.
Benzer şekilde, M. catarrhalis’de az görülen bir et-
ken olmakla birlikte, kökenlerin tamamına yakınının
beta-laktamaz üretmesinin, beta-laktam antibiyotik-
lerle tedavide başarısız sonuçlar alınmasına yol açabi-
leceği akılda tutulmalıdır. Her iki bakteride de ampisi-
lin, amoksisilin ve trimetroprim-sülfametoksazol di-
rençleri yüksek oranda olmakla birlikte beta-laktama-
z inhibitörlü kombinasyonlar ve geniş spektrumlu se-
falosporinler etkilidir[12].

Atipik etkenler olarak tanımladığımız M. pne-
umoniae, L. pneumophila ve C. pneumoniae TGP
etyolojisinde toplam olarak yaklaşık %36 oranında
bir paya sahiptir. Bu bakterilerde antibiyotik duyarlılık
testlerinin tam olarak standardize edilememesi nede-
niyle, direnç durumlarını net olarak söylemeye imkan
verecek yeterli çalışmalar yoktur. Bununla birlikte ki-
nolonlar, makrolidler, tetrasiklinler, rifampisin yıllardır
bu etkenlere karşı etkinlikleri nedeniyle tedavide kul-
lanılan ajanlardır. Azitromisin ve levofloksasin bu en-
dikasyonda ilk sıra tedavi seçenekleri olarak klasik
rehberlerde yer alsalar da tigesiklin, tetrasiklinler, di-
ğer kinolonlar ve klaritromisin başta olmak üzere di-
ğer makrolidler çok etkili olup tedavi seçenekleri ara-
sında yer almaktadır[11]. Tigesiklinin in vitro ve hay-
van modellerindeki etkinliği yanında, lejyonelloz tanı-
lı hastalardaki klinik etkinliği de değişik çalışmalarla
kanıtlanmıştır[7,10,15].

Tigesiklinin gerek tipik, gerekse atipik solunum
yolu patojenlerine karşı in vitro etkinliğinin çok iyi ol-
duğuna ilişkin çok sayıda çalışma ve bunu takiben in
vivo etkinliğinin gösterildiği çalışmalar tigesiklinin
TGP’lerde kullanımını gündeme getirmiş ve bununla
ilgili faz çalışmaları başlatılmıştır. Tigesiklinin levoflok-
sasinle karşılaştırıldığı iki adet randomize, çift kör faz
3 çalışması sonuçlarına göre toplumda gelişen bakte-
riyel pnömoni tedavisinde “Food and Drug Administ-
ration (FDA)” tigesiklinin bu endikasyonda kullanımı-
nı onaylamıştır. Bu çalışmalarda 800’den fazla hasta
ile çalışılmış (hastaların %47’si Fine Pneumonia Seve-
rity Index skoru III-V arasında) ve her iki tedavi kolun-
da hastanede yatış süresi, ortalama antibiyotik tedavi-
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si süresi ve rehospitalizasyon oranları arasında bir
fark görülmemiş, klinik kür ve mikrobiyolojik yanıt
oranları benzer bulunmuştur[2,4,16].

FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK 
ÖZELLİKLER

Tigesiklinin farmakokinetik özellikleri gıdalar, yaş,
ırk ve böbrek patolojilerinde değişmez. Orta ve ciddi
hepatik yetmezlikler tigesiklinin sistemik klerensini
azaltır ve yarılanma ömrünü uzatır. Bununla birlikte
hafif ve orta derecede hepatik yetmezliklerde doz
ayarlamasına gerek olmaz. Tigesiklin yoğun olarak
metabolize edilen bir ajan değildir. Başlıca, safradan
değişmeden atılır, daha az oranda da böbreklerden
değişmeden atılır. Böbrek yetmezliklerinde doz ayar-
lamasına bu nedenle gerek olmaz[4,16].

Proteinlere bağlanma oranları %71-%89 arasında
bildirilmektedir. Dokulara geçişi oldukça iyi olup, se-
rum konsantrasyonuna oranla safra kesesinde 85
kat, safra sıvısında 1753 kat ve kolonda 12 kat yük-
sek konsantrasyonlara ulaşır. Benzer şekilde, akciğer
ve ilgili dokularda da çok yüksek düzeylere erişir. Ak-
ciğer dokusunda 3.7 kat, epitel döşeyici sıvısında 1.3
kat, alveoler hücrelerde 78 kat yüksek konsantras-
yonlara ulaşmaktadır[2-4,16].

Sitokrom P450 enzim sistemleriyle etkileşimi yok-
tur ve bu enzimleri indüklemez. Bu nedenle bu sis-
temle metabolize olan diğer ilaçlarla etkileşimi söz ko-
nusu değildir ve ciddi ilaç etkileşimleri günümüze ka-
dar rapor edilmemiştir. Sadece varfarinle birlikte kul-
lanıldığında protrombin zamanı takibi yapılması, di-
ğer birçok antibiyotikte olduğu gibi, oral kontraseptif-
lerle birlikte uygulandığında etkinliğin azalabileceği
akılda tutulmalıdır[1-3].

Tüm tetrasiklinlerde olduğu gibi gebelik kategorisi
D olduğundan gebelerde kullanılmamalıdır. Benzer şe-
kilde büyüme çağındaki çocuklarda kemiklerde birik-
me ve buna bağlı kemik gelişim bozukluklarına ve diş-
lerde renk bozukluklarına neden olabileceğinden kulla-
nılmamalıdır. On sekiz yaşın altında kullanımına ilişkin
yeterli veri olmadığından kullanımı önerilmez[2].

Tüm klinik çalışmalarda tigesiklin kullanımı sıra-
sında rapor edilen en önemli yan etkiler bulantı ve
kusma gibi gastrointestinal sisteme ilişkin yan etkiler-
dir. Bu etkilerin mekanizması çok net bilinmemekle
beraber standart antiemetik tedavilerle kolaylıkla
kontrol altına alınabileceği bildirilmektedir. Trombosi-

topeni, filebit, döküntü ve alanin aminotransferaz
(ALT), aspartat aminotransferaz (AST) yükseklikleri
daha nadir görülen yan etkiler arasındadır[2-4,17].

Hastanede yatarak tedavi gerektiren TGP hastala-
rının başlangıç ampirik tedavisi sıklıkla geniş spekt-
rumlu ajanlar ve kinolonlar dışında kombinasyon te-
davileriyle yapılabilmektedir. Yukarıda detaylı şekilde
belirtildiği gibi, tigesiklin sık rastlanan TGP etkenleri-
ne karşı olan iyi etkinliği ve diğer antibiyotiklere kar-
şı gelişen direnç mekanizmalarından etkilenmemesi
sayesinde bu hastaların tedavisinde kinolonlarda oldu-
ğu gibi uygun bir monoterapi seçeneği sağlar. Ayrıca,
yaygın kinolon kullanımının potansiyel zararlarından
da korunulmuş olur. Organ yetmezliklerinde güvenle
kullanılabilmesi ve ilaç etkileşimlerinin az olması ya-
nında alternatif tedavi seçeneklerine dirençli bakteri-
lerle infekte, beta-laktam veya kinolon allerjisi olan
hastalarda tigesiklin tedavisi oldukça ideal bir seçenek
olarak göz önünde bulundurulmalıdır[3,17].
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