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Biyoyararlanım Dosyası : Teikoplanin 
Özet Teikoplanin, glikopeptid yapısında bir antibiyotik 
olup 6 temel bileşenden oluşan kompleks bir molekül ya

pısına sahiptir. Gram pozitif nıikroorganizmaların neden ol
duğu cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, bakterenıi, en
fektif endokardit, katater, kemik ve eklem enfeksiyonları 

tedavisinde kullanılmaktadır. Teikoplanin, güvenliği ve et

kinliği açısından vankomisine alternatif bir antibiyotik ola
rak gösterilmektedir. Bu derlemede teikoplanin'in fi
zikokimyasal özellikleri, miktar tayını yöntemleri, 

farnıakolojik.. farmakokinetik özellikleri ve biyoyararlanımı 

iizerinde durulmuştur. 
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GİRİŞ 

Teikoplanin, ilk kez 1970'li yıllarda Hindistan'da Ni

modi köyü Indore toprak örneklerinde Actinoplanes 

teichomyceticus nov. sp. ATCC 31121 bakterisinden 

fermentasyon yolu ile izole edilmiştirl-3. Fi

zikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri, gli

kopeptid yapısındaki vankomisin-ristosetin ai

lesinden bir antibiyotik olduğunu göstermiştir. Hem 

yapı hem de antimikrobiyal aktivite yönünden van

komisine benzeyen teikoplanin, duyarlı mik

roorganizmaların hücre duvarı biyosentezinde pep

tidoglikan tabakasının polimerizasyonunun 

inhlbisyonu ile hücre duvarı oluşumunu en-

Binavailahiliiy Flle : Teicop/aııin 
Sumtiıary : Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic having a 

complex molecular structure with 6 majo.r components. it is 

currently used in the therapy of skin and soft tissue in

fections, bacteremia, infective endocarditis, catheter, bone 
and joint infections caused by . gram positive micro
organisms. Teicoplanin has been presented as an alternative 

antibiotic to vancomycin due ta its safety and efficacy. in this 

review, teicoplanin's physicochemical properties, assay 
methods, pharmacological and pharmacokinetic properties 

and bioavailability are discussed. 
Key Words: Teicoplanin, glycopeptide antibiotic, plıar

macokinetic. bioavailability. 

gelleyerek etkisini göstermektedir4-7. Teikoplanin kli

nikte gram pozitif mikroorganizmaların neden 

olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılmak

tadır 8-18. 

1978'de tanımlanan ve 1984'derı itibaren klinik ça

lışmalarda yer alan teikoplanin periton boşluğundan 

ve kastan oldukça fazla emilmesine karşın mide

barsak kanalından çok düşük oranlarda emildiği için 

genellikle parenteral (i.v veya i.m.) yolla uy

gulanınaktadır19. Teikoplanin klinikte, enfeksiyona 

bağlı olarak genellikle i. v veya i.m. yolla ve başlangıç 

dozu olarak 400 mg, devamında her gün 200 veya 

400 mg dozda uygulanınaktadır18 . Böbreklerden alil-

* Hacettepe Üniversitesi. 'Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji ABD 06100 - Ankara. 
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Yenice, Çalış 

dığı için böbrek hastalığı olanlarda kullanım dozu 
farkJıdır20. Terapötik dozlarda vankomisine göre 
daha iyi tolere edilebilen bir antibiyotik olup nö
rotoksik ve nefrotoksik değildirl,10,11,21,22. 

Türk İlaç Piyasasında sadece liyofilize toz halde te
ikoplanin içeren flakon çözücü ampulu ile birlikte 
Targocid® . adı alhnda bulunmakta ve pa
zarlanmakt~dır23. 

FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Teikoplanin; molekül ağırlıkları 1877 ile 1894 dalton 
arasında değişen, polaritesi ve biyolojik aktivitesi 
birbirine benzeyen T-A2_1 ,T-A2_2, T-A2_3, T-A2_4 , T
A2_5 isimleriyle adlandırılan 5 bileşen ve daha polar 
hidroliz ürünü olan A3_1 (molekül ağırlığı 1562 dal
ton) olarak isimlendirilen bileşenlerin karışımı olan 
glikopeptid yapısında bir antibiyotiktirl (Şekil 1 ve 
Tablo 1). Teikoplanin'in fizikokimyasal özellikleri gli-
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Şekil 1. Teikoplanin'in açık formülü19 

kopeptid yapısında ve ona alternatif bir antibiyotik 
olan vankomisin ile kıyaslamalı olarak Tablo 2 ve 
Şekil 2'de sunulmaktadır24. Teikoplanin'in van
komisine göre daha lipofilik özellikte olması onun 
bakteri duvarından daha iyi bir şekilde pe
netrasyonunu sağlarnaktadırl. 
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Tablo 1. Teikoplanin bileşenlerinin kapalı formülleri 
ve molekül ağırlıkları 1 

Telkoplanin Molekül ağırlığı 
bileşenleri (g/mol) 

T-Az_1 1877.7 

T-A2_2 1879.7 

T-A2_3 1879.7 

T-Az_4 1893.7 

T-Az-s 1893.7 

A 

B 

VANKOMİSİN 

Kapalı Formül 

C:33l-!95C:l21\!9Ü33 

C:ssl-l97C:lzl\!9033 

C:ssl-l97c:!21\!9033 

C:g9l-!99c:!zl\! 9033 

C:g9l-!99c:!zl\!9033 

TEİKOPLANİN 

Şekil 2. Glikopeptid antibiyotikler; vankomisin ve teikopla
nin'in A) boşluğu dolduran moleküler şekli B) açık 
formülü24 

Tablo 2. Glikopeptid antibiyotikler vankomisin ve te
ikoplanin'in fizikokimyasal özelliklerinin kı
yaslanması24 

Ozellikler Vankomisin Terkoplanin 
Molekül ağın©ı 1449 1877-1893' 
Stereojenik merkezler 18 23 
Fennantasyon ile elde 
edildiği bakteri SterµonrywoıimUılis Actlnoflanes teicon'l)cetiatS 
Makrosıl<iik sayıSI 3 4 
Monomer şeker grubu sayısı 2 3 
Hörofobik kuyruk o 1 
OH gruptırının sayısı 9 15 
Amin gruplannın sayısı 2 1 
Karboksilik asllennin say1S1 1 
Amido gruptırının sayısı 7 7 
Aromatik gruptırın sayısı 5 7 
Meli esterlen o o 
ReO!i sıaı;ııe 1-2 lıafta 2-3 lıafta 
~regasyon da'R<ınşı Yok Var 
• BiOşenlenn karşımından oluşmaktadır. 
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Teikoplanin beyaz, amorf ve kokusuz bir tozdur, 
220-240"C'de dekompoze olmaktadırl-2. Optik çe
virme derecesi [a]D-15.4"'dir {el, 0.1 N NaOH)l,25. 
Molekül amfoterik özellikte olup 6 tane iyonize (ter
minal karboksil grubu, terminal amino grubu ve 4 
adet dayanıksız asidik fenolik grup) grup içer
mektedir19·25. pH 7.0'de, suda ayrıca di
metilformamid ve dimetilsülfoksitte çözünürken me
tana! ve etanolde kısmen çözünür; seyreltik mineral 
asit ve apolar organik çözücülerde çözünmez2. Te
ikoplanin özellikle seyreltik sulu çözeltilerinden cam 
ve plastik yüzeylere düşük ancak ölçülebilen mik
tarlarda adsorbe olmaktadır26. Teikoplanin'in n
oktanol: sulu tampon çözeltisinde, pH 5.1, log par
tisyon katsayısı -1.l'dirl,19,25. 

MİKTAR TA YlNt YÖNTEMLERİ 

Teikoplanin'in miktar tayininde mikrobiyolojik yön
tem27-31, kah faz enzim reseptör yöntemi (SPERA)32, 
reseptör-antikor sandviç yöntemi (RASA)33, flu
oresan polarizasyon immunoassay (FPIAJ34-36 ve 
yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC)37-39 
yöntemleri kullanılmaktadır. 

Literatürde, antibiyotikler için sıklıkla yer alan mik
robiyolojik miktar tayini yöntemlerinden agar di
füzyon yönteminde, antibiyotik konsantrasyonu ile 
agarda oluşan zon çapı arasında kantitatif bir ilişki 
kurulmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda, te
ikoplanin için Bacillus subtilis ve Staphylococcus au
reus bakterileri kullanılarak agar difüzyon yöntemi 
ile miktar tayini çalışmaları gerçekleştirildiği bil
dirilmektedir27-31. Agar difüzyon yöntemi kul
lanılarak yapılan miktar tayininin özellikle far
makokinetik çalışmalarda kullanıldığı dikkat 
çekicidir40-42. 

Awni ve ark.29 ile McMullin ve ark.31 tarafından ya
pılan çalışmalarda teikoplanin'in FPIA, HPLC ve 
mikrobiyolojik tayin ile analiz yöntemleri, kullanım 
kolaylığı, maliyeti ve analizin spesifikliği açısından 
karşılaşhrılmış ve yöntemler arasında ilişki araş

hrılınışhr. Sonuçta, FPIA ve HPLC yöntemlerinin 
mali tutarlarının yüksek olması ve HPLC'nin tayin 
süresinin zaman alıcı olması sakınca olarak gös
terilirken sözü edilen yöntemlerin spesifikliği mik
robiyolojik yönteme üstünlük olarak belirtilıniştir. 

Mikrobiyolojik yöntemin ise özel alet ge
rektirmemesi, kolay uygulanabilmesi ve diğer iki 
yönteme kıyasla daha ekonomik olması üstünlüğüne 
rağınen, uzun süre alınası sakınca olarak gös
terilmektedir. Şekil 3 ve Şekil 4'te teikoplanin içeren 
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Şekil 3. Serum örneklerinde HPLC ve FPIA yöntemleri ile be
lirlenen teikoplanin konsantrasyonları arasındaki ilişki29 
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Şekil 4. Diyalizat örneklerinde mikrobiyolojik yöntem ve 
HPLC yöntemleri ile belirlenen teikoplanin kon
santrasyonları arasındaki ilişki29 

örneklerde miktar tayini için kullanılan yöntemler 
arasındaki ilişki gösterilmiştir. Sonuç olarak, miktar 
tayini açısından yöntemler arasında doğrusal bir iliş
ki ve iyi bir korelasyon olduğıı ve şartlara uygun 
yöntem seçilebileceği bildirilmiştir. 

Reed ve ark.41 tarafından gerçekleştirilen far-
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makokinetik bir çalışmada ise deneklerden alınan 
serum ve idrar örneklerindeki teikoplanin miktarı 
hem HPLC hem mikrobiyolojik yöntem ile be
lirlenmiş ve iki yöntem arasında doğrusal bir ilişki 
saptanmıştir (Şekil 3). 

STABİLITE 

Teikoplanin'in alkali hızu liyofilize toz halinde 3 yıl 
süre ile dayanıklı kalmaktadır. Kullanımından 

hemen önce pH 7.5 tamponuyla sulandırıldıktan 
sonra oda sıcaklığında 48 saat, +4°C' de 7 gün da
yaruklılığıru korumaktadırl9_ 

Teikoplanin peritoneal diyaliz çözeltilerine ilave edil
diğinde, çözeltilerin 25° C 'de 24 saat ve ayrıca +4° C' 
de 1 hafta bekletilmesini takiben 37° C 'de 8 saat sak
landıktan sonra aktivite kontrolleri yapıldığı zaman 
her iki durumda da çözeltilerin dayanıklı kaldığı be
lirlenmiştir43. 

Tounian ve ark.44 tarafından yapılan bir çalışmada, 
teikoplanin'in kateler enfeksiyorılarıI)a karşı kul
lanılmak üzere beslenme çözeltilerine eklenmesi du
rumunda kullanım süresi boyuncaki stabilitesi araş
tirılmış ve teikoplanin'in hem kendi hem de 
beslenme çözeltisinin stabilitesini olumsuz yönde et
kilemediği bulunmuştur. 

Yenice ve ark.30 tarafından teikoplanin'in 40°C±2 ve 
%75±5 bağıl nem ortamında hızlandırılmış stabilite 
çalışması yapılmış ve maddenin mikrobiyolojik ak
tivitesi agar difüzyon yöntemi ile izlenmiştir. Bu ça
lışmanın sonucu, teikoplanin'in yukarıdaki ko
şullarda 6 aylık sürede mikrobiyolojik aktivitesinde 
süratli bir azalma olduğunu göstermiştir. 

ANTİMIKROBİYAL SPEK.'IRUMU 

Teikoplanin'in aktivitesi Staphylococcus aııreııs, ko
agülaz-negatif stafilokoklar, streptokoklar ve en
terekoklar gibi Gram pozitif bakteriler üzerinde sı

nırlı olmasına rağmen gerüş bir etki spektrumuna 
sahipfuB,11,45-50_ Antirnikrobiyal spektrum ve etkirılik 

açısından teikoplanin vankomisine benzerlik gös
termektedir. Tablo 3'te teikoplanin ve vankomisin 
için in vitro koşullarda saptanan minimum inhibitör 
konsantrasyonu (MİK) değerleri görülmektedir. 
Ancak sözü edilen her iki maddenin antimikrobiyal 
etki şiddeti farklıdır. Teikoplanin genellikle strep
tokoklara ve gram pozitif anaeroblara karşı van
komisinden daha etkili iken koagülaz negatif sta
filokokların bazı türlerine karşı da vankomisinin 
daha etkili olduğu bulunmuşhır. Buna karşılık her iki 
antimikrobiyal maddenin de Staph. aııreus türlerine 
(metisiline dirençli) karşı benzer etki gösterdiği bil
dirilmektedirll. Teikoplanin'in metisiline hassas ve 
metisiline dirençli olan her iki Staph. aureus türüne 
karşı in vitro etkirıliğinin iyi olduğu gösterilirken tüm 
suşlar için ortalama inhibitör konsantrasyonu 
(MIC90) yaklaşık 0.2-1.5 µg/mL olarak bu
lunmuşturll. Teikoplanin, bunun yanında Cory
nebacterium, Clostridium, Listeria rnonocytogenes, 
Bascillus türleri ve Propionibacterium acnes gibi 
diğer aerobik ve anaerobik mikroorganizmalara da 
etki göstermektedir51. 

Teikoplanin ve aminoglikozitlerin Staph. aureus ve 
Staph. epidermidisln bazı suşlarına karşı in vitro ko
şullarda sinetjik etki gösterirken E. faecalis veya E. fa
ecium 'a karşı sinetjik etkili olmadığı bildirilmiştirl8_ 
Sinerjik etki olmamasına karşı teikoplanin en-

Tablo 3. Teikoplanin ve vankomisin'in bazı mikroorganizmalara karşı çeşitli çalışmalarda belirlenen MİK de-

ğerleri11 

Organınnalar Suşların Çalışmaların MİK aralığı (mg/L) 

toplam sayısı sayısı Teikoplanin Vankomisin 

Staphylococcus aureııs 1353 16 0.03-8 0.03-8 

Koagülaz-negatif stafilakoklar 713 15 0.05-32 0.03-10 

Streptococcus faecalis 464 12 0.03-3.1 0.12-8 

Diğer streptokoklar• 483 7 0.008-3.1 0.2-3.l 

Anaerobik koklar 58 2 0.02-0.25 0.02-0.5 

* Str. pneumoniae, Str. Pyogenesf Str. Agalactiae, Str. Sanguisf Str. mutans, str. Bovis~ Str. Salivarius, Str. Mitis, Str. millen 
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terokokkal endokarditis\rı tedavisinde başarılı bir şe
kilde kullanılmaktadırll,51. 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Teikoplanin, bakterilerin hücre duvarında bulunan 

muramilpentapeptidin amino açil-D-alanil-D-alanin 

grubuyla etkileşerek transglikolizasyon re

aksiyonunun oluşmasını engeller ve hücre duvarı 

sentezini inhibe ederek etkisini gösterir4·7. Şekil 5'te 

Şekil 5. Glikopeptid yapısıyla açil-D-alanil-D-alanin ara
sındaki etkileşim52 

glikopeptid yapısıyla açil-D-alanil-D-alanin ara

sındaki etkileşim şematik olarak gösterilınektedir52. 

Staph. epidermidis \n 8 mg/L teikoplanin ile te

masından önce ve 1 saat sonra taramalı elektron mik

roskobu (SEM) fotoğrafları incelendiğinde ise bak

terilerin hücre yüzeyindeki morfolojik bozukluk 
gözlenebilınektedirll(Şekil 6). 

Şekil 6. Staph. epidermidis'in 8 mg/L teikoplanin ile te
mastan a) önce ve b) 1 saat sonra çekilen SEM fo
toğrafları 11 

Normal böbrek fonksiyonuna sahip yetişkinlerde çe

şitli enfeksiyon hastalıklarına karşı kullanılınası öne

rilen dozlar Tablo 4'te verilıniştir18. Endokardit, os-

Tablo 4. Böbrek fonksiyonu normal olan ye

tişkinlerde gram pozitif enfeksiyonlara karşı 
teikoplanin doz uygularnası18 

Qltveyınıuşa<OO<u. üriııersısteıı 

enfeksfyorjaıı, alt sdunum )du 

enfeksi)rnlaıı 

Erdokaıdi(staı:n rurusiı. 

ba(jlıcimayan), kerrikveel<lem 

enfeksi)rnlaıı, septiSEmi, vaskü<ır 

enfeksi)rn~ 

::ro4CXl ırgigün 

4W mg (6 aj<g) (:><> rng,iqJ'gün) 

400-8'.Xlnngrer12 400-8'.Xlırgtgün 

saaltex2 (6-12 mgl<glgün) 

2g t-er 12saalte 2glgün(3J mgıl<gl 

2doz(fflaj<g) gün) 

teomiyelit ve septisemi gibi ciddi enfeksiyonlar için 

teikoplanin'in serum konsantrasyonu IOrng/L veya 

daha fazla olmalıdırl8,53. Fakat son yıllarda özellikle 

ortopedide kemik enfeksiyonlarının tedavi edil

mesinin güçlüğü ve tekrarlama olasılığının yüksek ol

ması klinik açıdan önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Günümüzde uygulanan tedavi 4-6 hafta gibi uzun sü

reli i.v. tedavi olduğu için, etkin maddenin yan et

kilerinden hastanın hospitalizasyonuna ve tedavinin 

maliyetine kadar bazı sakıncalara sahiptir. Bu se

beplerden dolayı osteomiyelit tedavisinde lokal an

tibiyotik uygulaması gündeme gelıniştir54-58. Li

teratürde bu konuda yapılınış çalışmalarm54-56 yam 

sıra Yenice ve ark.57,58 tarafından teikoplanin içeren 

kontrollü salım sağlayan mikroküre ve boncuk for

mülasyonlarımn iınplant olarak lokal uygulamnasına 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İn vitro ko

şullarda elde edilen 35 gün gibi uzun süreli bir salım 

profili in vivo çalışmalar öncesinde belirlenen te

rapötik hedef açısından ( osteomiyelit) olumlu bu

lunmuştur. 

Lang ve ark.52, Lewis ve ark.17 Stille ve ark.16 ta

rafından teikoplanin ile gerçekleştirilen klinik ça

lışmalar çeşitli enfeksiyonlara karşı teikoplanin'in 

toplam klinik başarısı sırasıyla %87, %92 ve %80 ola

rak belirlenmiştir (Tablo 5). Stille ve ark.16 tarafından 

yapılan çalışmada hastalardan elde edilen gram po

zitif mikroorganizmaların %90'ı için teikoplanin'in 

MİK değeri :5lmg/L olarak belirlemniştir. Te

ikoplanin kronik ambulatuvar peritoneal diyaliz gös

teren hastalarda peritonit tedavisinde intraperitoneal 

olarak da kullanılmaktadır23. 
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Tablo 5. Teikoplanin'in çeşitli enfeksiyonlar üzerindeki klinik başarısı (3 farklı çalışmada). 

Enfeksiyon Klinik etkinlik (kür ve iyileşme / toplam değerlendirilebilen hasta sayısı) 

Çalışma ısı Çalışma z17 Çalışma 316 

Cilt/yumuşak doku 

Kemik / eklem 

Septisemi 

Akciğer 

Üriner sistem 

Endokarditis 

Mide-barsak sistemi 

Menenjit 

Peritonit 

Diğerleri 

Toplam 

a alt solunum yolu enfeksiyonları 

b üst sohınum yolu enfeksiyonları 

Yan etkileri 

Langveark. 

60/62 (%96) 

66/75 (%88) 

12/18 (%67) 

30/39 (%77) 

6/8 (%75) 

12/12 (%100) 

186/214 (%87) 

Teikoplanin, genellikle iyi tolere edilebilen bir an

tibiyotik olup51-53 Avrupa'da yapılan çeşitli ça

lışmalarda teikoplanin kullanan 3337 vaka de

ğerlendirildiğinde yan etki sıklığının %10 g''oi düşük 

bir değer olduğu saptanmıştir. Yan etkilerin doza 

bağlı olduğu ve 6 mg/kg/ gün üzerindeki dozlarda 

yan etki sıklığında belirgin artiş olduğu belirlenmiş 

ve günlük doz üzerine çıkıldığında (:<::12 mg/kg) has

taların %28-33'ünde ilaca bağlı ateş ve cilt döküntüsü 

gözlenmiştir. Ayrıca en sık görülen yan etkiler en

jeksiyon yerinde ağrı (%2.8) ve kutanöz reaksiyorılar 

olup hastaların %2'sinde karaciğer fonksiyon test

lerinde geri dönüşümlü bozulmalar belirlenmiştir51 . 

Teikoplanin'in nefrotoksik ve ototoksik etkilerinin in

celendiği 3337 vakanın kullanıldığı çalışmada sadece 

11 vakada ototoksisite gözlenıniş ve bu tip etkilerin 

nadir olduğu sonucuna varılmışm51. Teikoplanin 

kullanımı sırasında en sık karşılaşılan hematolojik 

yan etki eozinofili olarak saptanırken az sayıda olsa 

da nötropeni ve trombositopeni vakası belirlenmiştir. 

Teikoplanine bağlı hipersensitivite reaksiyorılarınm 

başlıcaları anafilaktik reaksiyorılar, bronkospazm, cilt 

döküntüsü ve ilaç ateşidirlB,52. Teikoplanin'e bağlı 

kırmızı adam (red-man) sendromu ya da anafilaktik 

reaksiyon sıklığı çok düşüktür. Bulanh, kusma, ishal, 
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Lewis ve ark. 

495/519 (%95) 

149/172 (%87) 

214/239 (%89) 

113/125 (%90)• 

41/ 41 (%100)b 

95/102 (%93) 

58/70 (%83) 

20/22 (%91) 

9/10 (%90) 

24/28 (%86) 

1223/1333 (%92) 

Stille ve ark. 

107 /130 (%82) 

38/51 (%75) 

717 (%100) 

16/19 (%84)• 

27 /36 (%75)b 

23/30 (%77) 

1/1 (%100) 

3/3 (%100) 

6/9 (%79) 

228/286 (%80) 

baş dönmesi ve titreme teikoplanin'in diğer spesifik 

o!ınayan etkileridirl8,23. 

İlaç Etkileşimleri 

Teikoplanin ve aminoglikozit grubu antibiyotiklerin 

çözeltileri geçimsiz olduğu için birlikte enjekte edil

memelidir. Bu antibiyotikler arasında veya diğer ilaç

larla ilgili olarak in vivo geçimsizlik ile ilgili herhangi 

bir bilgi bulunmamaktadırlB. 

FARMAKOKINETİK ÖZELLİKLER ve 

BİYOYARARLANIM 

Emilimi 

Teikoplanin hidrofilik özelliğe sahip olmasından do

layı sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda mide

barsak kanalından çok az emildiği görülmektedir. En 

düşük oral emilıne değerleri antibiyotik kullanımına 

bağlı oluşabilen kolit hastalarında gözlenmiştir. Sis

temik enfeksiyonların tedavisi için teikoplanin'in oral 

uygulaması önerilınezken ilaç emilıneyip kalın bar

sakta lokal etki gösterdiği için psödomembranöz kolit 

tedavisinde kullanılabilmektedirlB,19,52. 

Teikoplanin i.m. uygulandığı zaman intramusküler 
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alandan emilimi luzlı bir şekilde gerçekleşir. Ör
neğin, l.5mg/kg doz uygulamasından 3 saat soma 
doruk plazma konsantrasyonu 2-6 mg/L veya 3 mg/ 
kg doz uygulamasından 4 saat sonra doruk plazma 
konsantrasyonu 5-7 mg/L olarak tespit edilmiştir. 
İ.m. uygulamadan soma i.v. uygulamaya kıyasla ilaç 
%90-92 oranında emilmektedir52. 

Dağılımı 

Teikoplanin, i.v uygulamayı takiben vücut sıvılarına 
tümüyle dağıldığı ve Ripa ve ark 42 tarafından ya
pılan bir çalışmada i.v ve i.m. uygulamadan sonra 
dağılım hacminin toplam vücut sıvısına çok yakın ol
duğu bulunmuştur (Vss 41.29 litre ve 44.76 litre). Te
ikoplanin %90 oranında plazma proteinlerinden al
bumine bağlanmakta ve eritrositlere afinite 
gösterrnektedir18,52,59. Tek i.v. doz uygulamasını ta
kiben vücut dokuları ve sıvılarındaki teikoplanin 
konsantrasyonu Tablo 6'da verilıniştir18. 400 mg'lık 
tek doz i.v. bolus enjeksiyonundan sonra periton sı
vısı, bül sıvısı, safra, karaciğer, pankreas, mukoza ve 

--------------··· 

kemikte !eikoplanin'in terapötik düzeylere ulaşhğı 
gözlenirken enfekte olmayan meninkslerden beyin 
omurilik sıvısına geçişinin de iyi olmadığı be
lirtilmiştir52. Genellikle yağ dokusu, cilt dokusu ve 
serobrospinal sıvı içine dağılım oranı daha dü
şüktür53. 

Guay ve ark.60 tarafından 6 mg/kg tek doz i.p doz 
u ygulmasından sonra leikoplanin'in farrnakokinetik 
parametreleri kronik ambulatuvar peritoneal diyaliz 
hastalannm serum ve diyalizat örneklerinde 
incelenmiş ve diyalizat örneklerindeki teikoplanin 
miktarı serum örneklerine göre çok fazla miktarlarda 
bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda i.p. 
uygulamadan sonra mutlak biyoyararlanırn (%F) 
ortalama % 81.5 olarak hesaplanrnışhr (Tablo 7). Yine 
aynı çalışmada i.v. doz uygulamasından diyalizata 
geçen teikoplanin miktarı çok düşük miktarlarda 
belirlenmiştir. 

14C işaretli teikoplanin uygulanarak raılarda ya
pılan çalışmada böbreklerde, trake, akciğerlerde ve 

Tablo 6. Tek doz i.v. teikoplanin uygulanmasından sonra çeşitli vücut dokuları ve sıvılarındaki teikoplanin 
konsantrasyonu52 

Doku/Sıvı Hasla Doz Zaman Ortalama doku ya da sıvı Doku veya s!Vl/serum 
8a}'lSl (mg) (saat) konsantrasyonu (mg/kg veya mg/L)• konsaotrasyonu (%) 

Blistez(vezikül) sıvı 6b 440 2.7 14.8 77.4c 
7 600 2.1 8.7 42.9' 

Periton sıvısı 34 400 ~1 >20 94.6 
Safra kesesi duvarı 24 400 3 3.2 57.1 

19 400 11 15.7 231 
Safra kesesi sıvısı 24 400 1 1.9 10.3 
Karaciğer 15 400 13 10.3 229 
Pankreas 3 400 13 4.41 158 

Kalp 17 l2mg/kg 0.8 140 280 
Yağ dokusu 10 400 0.5 1.3 4.47 
Bademcikler 3 400 24 19 339 
Kıkırdak 3 400 24 6.4 114 
Mukoza 3 400 24 6.9 123 
Kemik 3 400 24 6.8 121 

10 400 0.5 6.6 22.3 
10 400 3.25 6.3 85.1 

a Her çalışmada bildirilen en yüksek konsantrasyon 

b Sağlıklı gönüllüler 

c AUC'lerin oranına dayanır. 
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Tablo 7. İ.p. uygulamadan sonra teikoplarun'in farrnakokinetik parametreleri60 

Serum Diyalizat 

Denek ~ Tmaks AUCa-216 AUCa-~ ~ F 

(mg/L) (saat) (mg.saat/L) (mg.saat/L) (mg/L) (%) 

1 7.8 5.117 1,541 2,029 188.6 101.1 

2 6.8 6.117 1,525 1,836 146.7 81.2 

3 8.5 5.183 1,502 1,814 207.4 109.5 

4 10.2 6.116 2,031 2,258 303.8 595 

5 6.7 6.133 1,357 1,559 137.8 56.1 

Ortalama 8.0 5.73 1,591 1,899 196.9 81.5 

Standart hata 0.6 0.24 

AUCo-216 : O ile 216. saat arasında eğri alhnda kalan alan 

AUCo-~: O ile 00 zamanlar arasında eğri altında kalan alan 

F: Mtıtlak sistemik biyoyararlarum. 

böbrek üstü bezlerinde yüksek, beyinde ve go

nadlarda düşük miktarlarda radyoaktivite be

lirlenmiştir. Tavşanlarda yapılan çalışmada, i.v uy

gulamada i.m uygulamaya göre daha yüksek tepe 

konsantrasyon değerleri belirlenrniştir52. 

Teikoplanin kompleksinin dağılımı 2 ve 3 kom

partrnanlı kinetik modeller kullanılarak ta

mrnlanmıştu4l,42,61. 3 kompartrnanlı modele göre ya

pılan bir çalışmada sağlıklı 10 erkek gönüllüde 200 

mg i.v ve i.m teikoplanin uygulamasını takiben za

mana karşı plazma teikoplanin konsantrasyonları be

lirlenip teikoplanin'in farrnakokinetik parametreleri 

araştuılınıştu (Şekil 7). 

İ.m. uygulamadan 2.26 saat sonra ortalama plazma 

J o.ı-ı-~-,-~-,--,---~-,--~-..,....~ 
o ~ w ~ ~ ~ w ~ 00 00 ~ 

Zaman (saat) 

Şekil 7. 200 mg i.v. (_) ve 200 mg i.m. (----) uy
gulamadan sonra teikoplanin'in plazma kon
santrasyonu eğrisi42 

150 

115 117 29.7 10.7 

teikoplanin miktarı 7.16 µg/mL bulunmuştur. Te

ikoplarun'in i.v. uygulamasından sonra yarılanma 

ömrü 44.49 saat, plazma klerensi 15.31 mL/ dakika, 

renal klerensi 9.08 mL /dakika olarak hesaplanırken 

i.m. uygulamadan sonra aynı değerler sırasıyla 45.62 

saat, 15.31 mL/ dakika ve 9.46 mL/ dakika olarak be

lirlenmiş ve bu çalışma sonunda, teikoplanin'in i.m. 

uygulamadan sonra biyoyararlanımı %92.4 olarak he

saplammştır42. 

Çocuklar ve yeni doğan bebekler üzerinde 2 kom

partmanlı modele göre teikoplanin'in farrnakokinetik 

özelliklerini belirlemek amacı ile yapılan çalışmada; 

6mg/kg tek doz teikoplanin 10 mL izotonik glikoz 

içerisinde çocuklara 10 dakika süre ile, yeni doğan be

beklere ise 20 dakika süre ile infüzyon şeklinde ve

rilmiştir. Çocuklarda 24 üncü saatte ortalama serum 

teikoplarun konsantrasyonu 2.04 µg/mL olarak bu

lunmuştur ki bu değer bazı mikroorganizmalar için 

teikoplailln'in MİK değerleriyle kıyaslandığında çok 

düşük kalmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda ço

cuklar ve yeni doğan bebekler için duruma göre doz 

rejiminin belirlenmesi gerektiği bildirilınişfu61. 

Falcoz ve ark.62 tarafından sağlıklı gönüllülerde, orta 

dereceli ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 

yapılan çalışmada teikoplanin'in 6 bileşenirun far

makokinetik parametreleri ayrı ayn de

ğerlendirilmiştir (Tablo 8). Böbrek yetmezliğinin şid

deti artbkça her bir bileşen için eğri altında kalan alan 

artarken bu artış bazı bileşerıler için çok belirgin bir 

şekilde gerçekleşmemiştir ve bu sebepten dolayı böb-
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Tablo8. Teikoplanin'in alh temel bileşeninin farmakokinetik parametreleri"·62 

Farmakokinetik Grup Bileşenlerin ortalama değerleri b±Standart hata (n=6) 

parametreler, 

A3 A2-1 A2-2 A2-3 A-24 A-25 

Teikoplanin oraruc 11.5±0.2 5.5±0.1 40.3±0.2 13.7±0.1 11.4±0.1 10.2±0.1 

AUC0-ı20 (mg.saat/L) Gl 6.2±0.6 6.7±0.6 55.ü±5.1 22.9±2.5 27.0±3.1 28.5±3.2 

G2 11.7±0.9** 9.7±1.2* 73.5±7.3* 28.1±2.6 32.5±3.5 30.8±3.1 

G3 15.8±3.2* 11.9±3.1 85.3±11.7 28.7±3.7 33.5±6.7 37.4±5.4 

AUC%S Gl 4.4±0.6 4.7±0.4 37.8±0.9 15.6±0.5 18.3±0.5 19.3±1.1 

G2 6.4±0.5* 5.2±0.5 39.4±0.6 15.1±0.8 17.4±0.6 16.5±0.6' 

G3 7.1±0.9' 5.3±0.8 40.8+ 1.0* 13.9±0.7 15.1±1.7' 17.8±0.6 

CUE%S Gl 20.4±1.0 6.5±0.2 44.6±0.6 11.3±0.2 9.4±0.3 7.8±0.7 

G2 22.2±1.6 7.3±0.3' 45.8±1.0 10.0±0.2** 8.6±0.5 6.1±0.2' 
G3 18.6±2.3 7.6±0.6 47.4±1.7 9.8±0.8 9.6±1.2 7.0±1.0 

CUE%D Gl 70.1±2.7d 56.6±8.3 51.9±6.8 39.0±6.1 39.2±5.6 35.9±5.4 

G2 36.9±3.9** 26.1±3.1** 22.1±2.2** 14.1±1.4** 14.7±1.5** 11.6±1.1** 

G3 8.0±1.5** 6.6±0.8** 5.8±0.9** 3.5±0.7** 3.9±0.4** 3.1±0.3** 

CLR (mL/saat/kg) Gl 47.1±5.3 13.8±1.4 11.4±1.0 7.0±0.6 5.0±0.4 3.9±0.4 

G2 11.6±2.1** 4.9±1.0** 3.9±0.6** 2.2±0.3** 1.7±0.3** 1.2±0.2** 

G3 1.5±0.1** 0.9±0.1** 0.8±0.1*' 0.5±0.1** 0.5±0.2** 0.3±0.1** 

AUC%S : Bileşenlerin eğri albnda kalan alanlarının toplam teikoplanin alanına oranının "/.,değeri, 

CUE %5: Bileşenlerin idrarla ablan kümülatif ilaç miktarlarının toplam teikoplanin'in idrarla atılan kümülatif ilaç miktanna oranının% değeri, 

CUE 0/oD: Verilen teikoplanin dozu ile oranblı olarak idrarla ahlan kümülatif ilaç miktarına oranının % değeri. 

a Sağlıklı gönüllülerde (Gl), orta dereceli böbrek hastalarında (G2) ve şiddetli böbrek yetersizliği olan hastalarda (G3) 3-mg/kg i.v. tek doz teikoplanirı uy

gulandıktan 2-3 dakika sonra gözlenen değerler. 

b Gl ile karşılaşhrılan bileşeni gösteren değer("" P<0.05; ,,.,,. P<0.005). 

c Teikoplanin 15 enjeksiyonun üzerinde belirlenmiştir (20 mg/L) 

dn=S 

rek yehnezliği olan hastalarda doz ayarlaması ya

pılırken toplam teikoplanin konsantrasyonu üze
rinden hesaplama yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Metabolizması ve Ahlımı 

Teikoplanin vücuttan böbrekler yolu ile uzaklaşhrılır 
ve metabolik transformasyonu çok düşüktür (%5). 
Tek doz i.v. ilaç uygulamasından sonra idrar yolu ile 

vücuttan uzaklaşan miktar 1 gün sonra dozun %25'i, 
16 gün sonra dozun %80'i ve 35 gün sonra dozun 
tümü belirlenmişfu51,52,62. Tek bir i.v. enjeksiyonu ta

kiben ilacın vücuttan uzaklaşhnlması 35 gün sür
mektedir. Literatürde yarılanma ömrü hesabı ıçin 

örnek alma zamanlan 50 saat ile 35 gün arasında de
ğişmekte ve değerler arasında 2 ya da 3 kom
parhnanlı modellerin kullarulınasına bağlı olarak çok 
fazla farklılık gözlenmektedir19,52,53,61. Terapötik 

serum düzeyine ulaşılclıktan soma ortalama plazma 
yarılanma ömrü 45-70 saat aralığında değişmektedir. 
Böbrek yehnezliği olan hastalarda böbrek fonk
siyonları azalacağı için yarılanma ömrü uza
maktadır18·52. 

Yapılan bir çalışmada, 3 mg/kg i.v tek doz te

ikoplanin uygulanmasından sonra zamana karşı id
rarla vücuttan uzaklaşhrılan yığılmalı ilaç miktarı 
Şekil S'de görülmektedir. Sağlıklı gönüllülerde uy

gulanan dozun %50'si 120 saat içerisinde vücuttan 
uzaklaşhnlırken orta dereceli ve şiddetli böbrek ye

tersizliği olan hastalarda ise 120 saat içinde ancak 
dozun %20 ve %5'i ahlmaktadır62. 

Bernareggi ve ark.63 tarafından yapılan bir çalışmada 
teikoplanin'in metabolit 1 ve metabolit 2 olarak ad

landırılan iki adet metaboliti tespit edilmiştir. Me-
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o 481 4 48 ' 11 

Zaman (saat) 

Şekil 8. Sağlıklı gönüllülerde (O), orta dereceli (O) ve şid
detli (-") böbrek yetmezliği olan hastalarda 3mg/ 
kg i.v. tek doz teikoplanin uygulandıktan sonra 
idrarla atılan kümülatif 0/o doz teikoplanin miktarı 

±standart hata62 

tabolitlerin antimikrobiyal aktivitelerinin te

ikoplanine benzer olduğu, fakat teikoplaninden daha 

az aktif oldukları bazı mikroorganizmalar üzerinde 

saptanan MİK değerleri ile belirlenmiştir63 (Tablo 9). 

Reed ve ark.41 tarafından yapılan bir çalışmada te

ikoplanin miktarı hastalardan alınan idrar ör

neklerinde HPLC ve mikrobiyolojik yöntem ile be

lirlenıniş ve mikrobiyolojik yöntem ile belirlenen 

miktarların HPLC ile belirlenen teikoplanin mil<

tarlarından fazla olduğu görülmüştür (Şekil 9 ve 

Şekil 10). Oysa her iki yöntem arasında doğrusal bir 

ilişki saptanmış iken gözlenen bu farkın vücutta te

ikoplanin'in metabolitlerinin rnikrobiyolojik ak

tivitesinden kaynaklandığı düşünülmüştür41. 

Tablo 9. Metabolit 1 ve metabolit 2 ile teikoplanin'in 

in vitro antirnikrobiyal aktivitelerinin kı

yaslarunası63 
MIK(pgı\nl) 

Mikroorganizma Metabolil 1 Metaboli!2 Teikoplanin 

Staphvlococcus aureus L 165 2 0.13 

sta;:hybcoccU5epdenni:.15ATCC 12228 2 16 0.25 

Staphy/ococcus haemoıvticus l602 64 128 8 

Streptecoccus pyogenes L49 1 0.06 

Streptecoccus pneumaniae L44 1 2 0.06 

Enferecoccus fa/ecal/s ATCC 7080 8 8 0.13 
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serum teikoplanin konsantrasyonları aras1ndaki 

ilişki (r=0.97, p<0.0001)41 

100 

80 

Zaman {saat} 

Şekil 10.HPLC ( l!!i) ve mikrobiyolojik yöntem (O) ile id

rarda belirlenen °/o teikoplanin dozu41 

SONUÇ 

Teikoplanin, 6 !emel bileşenden oluşan ve gli

kopeptid yapıya sahip kompleks bir moleküldür. Kli

nikte, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve 

eklem enfeksiyonları, enfektif endokardit, bakteremi 

gibi gram pozitif mikroorganizmaların neden olduğu 

enfeksiyonların tedavisinde kullarulmaktadır. Kim

yasal yapısı ve mikrobiyolojik özellikleri bakımından 

vankomisine benzer özellik gösteren teikoplanin'in 

yarılanma ömrü vankomisine göre daha uzun ol

duğu için enfeksiyonların tedavisinde daha düşük 

dozlarda kullanılmakta ve bu nedenle vücutta iyi bir 
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şekilde lolere edilebilmektedir. Mide-barsak ka
nalından çok düşük oranlarda emildiği için pa
renleral yollarla uygulanmaktadır. Böbreklerden eli
mine edildiği için böbrek yetmezliği olan hastalar 
hariç enfeksiyonun durumuna bağlı olarak genellikle 
200 mg/gün ya da 400 mg/gün dozlarda kul
lanılmaktadır. Analiz yöntemi olarak mikrobiyolojik 
yöntem, FPIA ve HPLC yöntemleri kullanılarak çok 
sayıda farmakokinetik çalışma gerçekleştirilmiş ve 
bu konuda literatürde çok sayıda çalışma bu
lunmakta iken stabilite çalışmaları ile ilgili yeterli 
bilgi yer almamaktadır. Son yıllarda antibiyotiklerin 
uzun süreli kullanılınasırun gerektiği özellikle kemik 
ve eklem enfeksiyorıların tedavisinde kontrollü salım 
sağlayan sistemlere ihtiyaç duyulduğu literatürde 
yer alırken bu konuda teikoplanin ile ilgili imp
lantasyon çalışmaları da ümit vaad edici bu
lunmaktadır. 
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