
Penisiline duyarlılığı azalmış ilk Streptococcus
pneumoniae kökeni, 1945 yılında in vitro ola-

rak artan konsantrasyonlarda penisilin içeren besi-
yerlerinde bakterinin seri pasajlarının yapılması sure-
tiyle laboratuvar koşullarında izole edilmiştir. Daha
sonraki 20 yıl boyunca penisilinin yaygın olarak kul-
lanımına rağmen klinik örneklerden izolasyonu
mümkün olmamıştır. 1965 yılında Boston’da ilk kez
bir klinik örnekten soyutlanmış, 1967 yılında ise
Avustralya’dan ve daha sonra Papua Yeni Gine’den
ilk penisiline dirençli S. pneumoniae infeksiyonu
bildirilmiştir. Bundan sonraki on yıl boyunca penisi-
lin dışındaki antibiyotiklere karşı önemli bir direnç
sorunu görülmemesine karşın, 1977 yılında Güney
Afrika’dan penisilin dışında eritromisin ve kloramfe-
nikole de direnç gösteren ilk S. pneumoniae köke-
ni bildirilmiştir[1]. Bu şekilde üç veya daha fazla fark-
lı gruptan antibiyotiğe dirençli kökenler, çoğul di-
rençli S. pneumoniae olarak adlandırılmışlardır. İn-
giltere’deki ilk penisilin dirençli köken menenjitli bir
hastadan 1976 yılında, ilk çoğul dirençli köken ise
1978 yılında izole edilmiştir[1]. 

1980’li yıllardan başlayarak penisilin dirençli ve
çoğul dirençli S. pneumoniae kökenleri giderek yay-
gınlaşmış ve dünya genelinde önemli bir sorun hali-

ne gelmişlerdir. Günümüzde Avrupa’da birçok ülke-
de S. pneumoniae’nın penisilin direnci çok yüksek
oranlara ulaşmış olup; İspanya’da %50, Macaris-
tan’da ise %60’ların üzerine çıkmıştır[2,3]. 

Pnömokoklardaki yüksek düzey penisilin direnci
tüm dünyada başlıca serogrup 6, 9, 14, 19 ve 23 ol-
mak üzere birkaç grupta yoğun olarak görülmesine
karşın, orta düzey penisilin direnci çok daha geniş
bir serogrup topluluğunda görülmektedir. Coğrafi
olarak farklı bölgelerde farklı direnç paternlerinin
görülmesinde en önemli faktörün klonal yayılım ol-
duğu düşünülmektedir[4].

Alexander Projesi sonuçları orta düzey penisilin
dirençli (ODPD) [penisilin için minimal inhibitör
konsantrasyonu (MİK): 0.10-1 mg/L] ve yüksek
düzey penisilin dirençli (YDPD) (penisilin için MİK:
2 mg/L’ye eşit veya üstünde) S. pneumoniae kö-
kenlerinin prevalansının tüm dünyada giderek arttı-
ğını açıkça ortaya koymaktadır. 1999 yılı sonuçları-
na göre ODPD ve YDPD S. pneumoniae kökenle-
rinin oranı dünya genelinde %42.4’e ulaşmıştır
(%16.1 ODPD, %26.3 YDPD). Aynı projenin so-
nuçlarına göre, çalışmaya katılan 23 ülkenin 12’sin-
de pnömokoklardaki penisilin direnç oranları
%40’ın üzerindedir. Hong Kong (%79.8), Güney Af-
rika (%79.3), Japonya (%63.5), Fransa (%62.5), Su-
udi Arabistan (%61.9), İsrail (%53.8), Singapur
(%52.6), Meksika (%52.5), Yunanistan (%48.4),
Kenya (%48.1), Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
(%48) ve İspanya (%47.3) bu ülkelerdir. Buna karşın
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Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Rusya gibi bazı Avru-
pa ülkelerinde penisilin dirençli S. pneumoniae ora-
nının %10’lar civarında olması ilginçtir[5,6].

Türkiye’de YDPD yüksek oranda değildir. Altun
ve arkadaşlarının yaptığı, 12 hastaneden 504 S.
pneumoniae izolatının incelendiği çok yeni bir çalış-
mada, sadece 13 kökende YDPD (%2.5) ve 128 kö-
kende ODPD (%25.3) saptanmıştır[4]. Oniki merke-
zin sekiz tanesinde ise hiç YDPD S. pneumoniae kö-
keni saptanmamıştır. Aynı çalışmada, penisilin di-
rençli kökenlerde çoğul direnç oranının daha yüksek
olduğu, ancak bunun merkezlere göre farklılıklar gös-
terdiği belirlenmiştir. Örneğin; penisilin duyarlı kö-
kenlerde trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ)
direnci %11.3 iken, penisilin dirençli kökenlerde
%27.6 olarak belirlenmiştir[4]. Ülkemizde bugüne ka-
dar yapılan çok sayıda çalışma, YDPD pnömokok
oranının %2-4, ODPD pnömokok oranının da %20-
30’lar civarında olduğunu ortaya koymaktadır[7].

Benzer şekilde, son yıllarda tüm dünyada makro-
lid dirençli S. pneumoniae kökenlerinde (eritromisin
için MİK: 1 mg/L’ye eşit veya üzerinde) de çarpıcı
bir artış gözlenmektedir. 

1999 yılında tüm dünyada S. pneumoniae’da
makrolid direnci ortalama %31.3 olarak bildirilmiş-
tir. Oysa ki, sadece yedi yıl önce 1992 yılında bu
oranın Avrupa’da %9.9, ABD’de ise %6.4 olduğu
bilinmektedir. Günümüzde Hong Kong, Japonya,
Singapur, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya ve
ABD’de makrolid direnci %30’un üzerindedir. Dün-
yanın birçok ülkesinde genellikle makrolid direnç
oranının yüksekliği, penisilin direnç oranı yüksekliği
ile paralellik göstermektedir. Örneğin; ABD’de peni-
siline duyarlı kökenlerin sadece %5.6’sı makrolidle-
re de dirençli iken, bu oran ODPD kökenlerde %47,
YDPD kökenlerde ise %75 olarak bildirilmektedir.
Buna karşın az sayıdaki bazı ülkelerde, örneğin; İtal-
ya (%28.1)’da ve Belçika (%20)’da penisilin duyarlı
kökenler arasında makrolid direncinin yüksek olma-
sı ilginçtir. İngiltere (%5.7) ve İsviçre (%5.6), makro-
lid direncinin en düşük olduğu Avrupa ülkeleri ara-
sındadır. Eritromisin dirençli kökenler diğer makro-
lidlere de aşağı yukarı aynı oranlarda dirençlidir[8]. 

Klinik olarak S. pneumoniae’nın makrolid diren-
cine bağlı olarak tedavi başarısızlığı gözlenen ilk top-
lum kökenli pnömoni olgusu ise 1992 yılında eritro-
misin tedavisi sırasında saptanmıştır[9]. Bu olgunun
daha sonra beta-laktam tedavisine olumlu yanıt ver-
diği bildirilmiştir. Benzer şekilde İspanya’dan bir ça-
lışmada, makrolid (eritromisin, azitromisin, klaritro-
misin ve josamisin) tedavisine yanıtsız pnömokoksik

pnömonili 18 olguluk bir seri sunulmuş ve olguların
tümünün daha sonra beta-laktam ajanlarla başarılı
şekilde tedavi edildiği belirtilmiştir[10].

S. pneumoniae’nın beta-laktam direnci, bilindiği
gibi, penisilin bağlayan proteinler (PBP)’in mutasyo-
nu ile oluşmaktadır. Direncin düzeyinin mutasyona
uğrayan PBP’lerin sayısı ile direkt olarak ilişkili oldu-
ğu bilinmektedir. Ayrıca, farklı beta-laktam antibiyo-
tiklerin her PBP için afinitesi de direncin düzeyinde
rol oynamaktadır. Örneğin; üçüncü kuşak sefalospo-
rinlere karşı direnç PBP 1a ve PBP 2x değişiklikleri
ile ortaya çıkarken, penisilin direnci için PBP 2b de-
ğişikliği gerekmektedir. Pnömokoklardaki karbape-
nem direnci için de PBP 2b ve PBP 2x değişiklikle-
rinin gerektiği bildirilmektedir[11]. 

S. pneumoniae’da penisilin duyarlılığı “National
Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS)” tarafından belirlenen kriterlere göre sap-
tanır. Buna göre penisilin için MİK değeri 0.1 mg/L
olan kökenler duyarlı, 0.1-1 mg/L arasında olanlar
ODPD, 2 mg/L ve üzerinde olanlar ise dirençli
(YDPD) olarak tanımlanırlar. Sefalosporin duyarlılığı
ise sadece sefuroksim aksetil, sefotaksim, seftriak-
son ve sefepim için geçerlidir. Sefalosporinler için;
MİK değeri 0.5 mg/L ve daha düşük olan kökenler
duyarlı, 1 mg/L olanlar orta duyarlı, 2 mg/L ve üze-
rinde olanlar ise dirençli olarak kabul edilirler. 

S. pneumoniae infeksiyonlarında direncin sap-
tanması ve izlenmesi yönünden mikrobiyoloji labora-
tuvarlarının önemi büyüktür. Steril vücut sıvılarından
izole edilen tüm S. pneumoniae kökenleri için en
azından penisilin ve seftriakson/sefotaksim duyarlılı-
ğı bakılmalı ve klinisyene bildirilmelidir. Penisilin du-
yarlılığının belirlenmesinde en güvenilir yöntemin
oksasilin ile yapılan disk difüzyon metodu olduğu
bilinmektedir. 1 µg oksasilin diski ile yapılan testte
20 mm’ye eşit veya üzerinde bir zon çapı hemen tüm
beta-laktamlara duyarlılığı ifade eder. Ancak 19 mm
veya altında olduğunda bu kökenlerde penisilin, se-
fotaksim, seftriakson için agar veya “broth” dilüsyon
yöntemleri ile MİK saptanması önerilir. Aynı amaç
ile E-test yöntemi de kullanılabilir[12,13]. 

Pnömokoklarda florokinolon direnci günümüzde
oldukça düşüktür. Bununla birlikte, büyük olasılıkla
bu ajanların yaygın kullanımının selektif etkisine bağ-
lı olarak florokinolon direncinin artma eğiliminde ol-
duğunu gösteren yeni çalışmalar vardır[14]. Eski ki-
nolonlarla ilgili tedavi başarısızlığı görülen olgular
çok iyi bilinmektedir. Bunun da bu ajanların S. pne-
umoniae dahil gram-pozitif etkinliklerinin yetersiz
olmasından kaynaklandığı kabul edilmektedir. Sip-
rofloksasinin alt solunum yolu infeksiyonlarında etkili
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olduğunu öne süren yayınların az olmamasına rağ-
men, bu ajan toplum kökenli pnömonilerin tedavi-
sinde hiçbir zaman ilk seçenek ilaçlar arasında düşü-
nülmemiştir. Bu da siprofloksasinin S. pneumoni-
ae’ya sınırda etkinliğinden kaynaklanmaktadır[15].
Gerçekten siprofloksasinin S. pneumoniae için MİK
değerleri 1 mg/L’den 4 mg/L’ye kadar değişebil-
mektedir. Oysa ki, 500 mg dozdan sonra siproflok-
sasinin serum pik düzeyleri 2.5 mg/L civarındadır.
Bu da bazı olgularda tedavinin başarılı, bazılarında ise
başarısız olmasını çok net olarak açıklamaktadır[16]. 

Enterokoklarda ve stafilokoklarda çoğul direnç
sorununun hastane ortamında daha belirgin olması-
na karşılık, pnömokoklarda bu sorun daha çok top-
lum kökenliler için söz konusudur. Görüldüğü gibi
1960’lı yıllarda sporadik olarak görülmeye başlayan
pnömokoklardaki penisilin direnci günümüzde
önemli coğrafi farklılıklar göstermekle beraber, dün-
yanın bazı bölgelerinde çok yüksek boyutlara ulaşmış
ve tedavide bazı sorunların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Ayrıca, bu kökenlerin büyük çoğunluğunun
eritromisin, tetrasiklin, kloramfenikol, TMP-SMZ ve
aminoglikozidler gibi farklı gruplardan çok sayıda
antibiyotiğe de direnç gösteren çoğul dirençli köken-
lerdir[17]. Ancak bununla birlikte pnömokoklardaki
penisilin direncinin klinik önemi tartışma konusu ol-
ma özelliğini sürdürmektedir. Pallares ve arkadaşları,
pnömokoksik pnömonili erişkin hastaları kapsayan
geniş ve prospektif çalışmalarında penisilin direnç
düzeyinin mortalite üzerine etkisi olmadığını ileri sür-
müşlerdir[18]. Bu çalışmada penisilin tedavisi uygula-
nan ve penisiline dirençli kökenlerle oluşan infeksi-
yonlarda mortalite oranı %25 iken, penisiline duyar-
lı kökenlerde bu oranın %19 olduğu ve farkın anlam-
lı olmadığı belirlenmiştir. Dahası, seftriakson veya
sefotaksim tedavisi uygulanan penisiline dirençli kö-
kenlerle oluşan infeksiyonlarda mortalite %22 iken,
penisilin duyarlı kökenler ile oluşan infeksiyonlarda
mortalite %25 olarak bulunmuştur. Bakteremili ço-
cukları içeren bir başka çalışmada da penisilin duyar-
lılığı ile klinik sonuç arasında önemli bir ilişki sapta-
namamıştır[19]. Buna karşın Feikin ve arkadaşlarının
çalışma sonuçlarına göre, YDPD pnömokok infeksi-
yonları yüksek mortalite oranları ile yakın ilişkilidir.
Bu çalışmada; YDPD gösteren kökenler ile oluşan
pnömonilerde mortalitenin, penisiline duyarlı kö-
kenler ile oluşan pnömonilere oranla 7.1 kat daha
yüksek olduğu ileri sürülmüştür[6]. 

Dirençli S. pneumoniae infeksiyonlarının tedavi-
sinde asıl sorun pnömokoksik menenjitlerde yaşan-
maktadır. Bu infeksiyonların tedavisinde değişik se-
çenekler olmakla birlikte optimal tedavi halen çok

net değildir. Çünkü YDPD S. pneumoniae kökenle-
rinin %10’u aynı zamanda üçüncü kuşak sefalospo-
rinlere de dirençlidir. O nedenle erişkin veya çocuk
pürülan menenjitlerinin ampirik tedavisinde, kültür
sonuçları gelene kadar vankomisin ve üçüncü kuşak
sefalosporin kombinasyonu önerilmektedir. Penisili-
ne duyarlı S. pneumoniae’nın neden olduğu me-
nenjitlerde yüksek doz penisilin hala ilk seçenek ilaç
olma özelliğini sürdürmektedir. Bu nedenle ampirik
olarak başlanan vankomisin ve üçüncü kuşak sefa-
losporin kombinasyonu, kültür sonucunda penisiline
duyarlı pnömokok saptanması durumunda kesilip
penisilin tedavisine geçilmeli veya vankomisin kesilip
sadece üçüncü kuşak sefalosporin ile tedaviye de-
vam edilmelidir[17].

Sefotaksim veya seftriakson gibi üçüncü kuşak
sefalosporinler, penisiline dirençli fakat sefalosporin
duyarlı kökenlerle oluşan infeksiyonlarda ilk seçenek
olmalıdırlar. O nedenle kültürde üreyen pnömokok
penisiline orta veya yüksek düzeyde dirençli, üçüncü
kuşak sefalosporine (seftriakson veya sefotaksime)
duyarlı ise vankomisin kesilmeli ve tek başına sefo-
taksim veya seftriakson ile devam edilmelidir. Üre-
yen pnömokok kökeninin hem penisiline hem de
üçüncü kuşak sefalosporinlere dirençli (orta veya
yüksek düzey) olması durumunda ise tedaviye baş-
landığı gibi vankomisin ve üçüncü kuşak sefalospo-
rin kombinasyonu ile devam edilir. Yirmidört-kırkse-
kiz saat sonunda hastanın klinik durumunda düzelme
olmaması veya beyin omurilik sıvısı (BOS)’nın Gram
boyası ile incelenmesinde bakteri görülmeye veya
kültürde üremeye devam etmesi durumunda veya
üreyen pnömokok kökeninin sefotaksim veya seftri-
akson için MİK değerinin 4 mg/L veya üzerinde ol-
ması durumunda tedaviye rifampisin eklenmesi öne-
rilir[7,17,20]. Penisilin dirençli, sefalosporin duyarlı
S. pneumoniae menenjitinde önerilen sefotaksim
dozu 250-300 mg/kg/gündür[17]. 

Vankomisin ve üçüncü kuşak sefalosporin (sefo-
taksim, seftriakson) kombinasyonu, penisiline ve se-
falosporine dirençli olduğu kanıtlanmış pnömokok-
sik menenjitlerin tedavisinde gerçekten ilk seçenek-
tir. Vankomisin ve seftriakson kombinasyonu ile te-
davi edilen tavşan pnömokoksik menenjit modelin-
de, bu kombinasyonun tek başına kullanıma göre
BOS’tan bakteri temizlenmesi üzerine belirgin siner-
jistik etki göstermesi bu rejimin en önemli dayanağı
olarak gösterilmiştir[21].

Penisilin ve sefalosporin dirençli pnömokoksik
menenjit tedavisinde alternatif kombinasyonlar ara-
sında üçüncü kuşak sefalosporin ve rifampisin kom-
binasyonu, vankomisin ve rifampisin kombinasyonu
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ile vankomisin ve kloramfenikol kombinasyonları bu-
lunmaktadır. Seçilecek rejim, duyarlılık test sonuçları-
na göre belirlenmelidir. Kloramfenikol kullanılacaksa
mutlaka “minimal bakterisidal konsantrasyon (MBK)”
saptanmalıdır. Çünkü MBK değeri 4 mg/L ve üzerin-
deki kökenlerde belirgin tedavi başarısızlıkları bildiril-
miştir. Penisilin ve sefalosporin dirençli pnömokok
menenjitlerinde karbapenemler de yeni tedavi seçe-
nekleri arasındadır. Ancak çocuklarda imipenem kul-
lanımında santral sinir sistemi yan etkileri oldukça
sıktır. Üstelik son zamanlarda imipeneme karşı pnö-
mokok direncinin varlığından söz edilmektedir[17].

MİK 2 mg/L’ye eşit ve daha düşük, yani ODPD
kökenler ile oluşan pnömokoksik pnömonilerde
yüksek doz penisilin tek başına etkili olabilmektedir.
Bu nedenle İlaca Dirençli S. pneumoniae Tedavi
Çalışma Grubu pnömokoksik pnömonilerde 4 mg/L
ve üstünde MİK değerine sahip kökenlerin penisilin
dirençli olarak kabul edilmeleri gerektiğini önermek-
tedirler[22]. Bununla birlikte birçok yazar, MİK değe-
ri 8 mg/L ve altında olan kökenler ile oluşan pnö-
monilerin tedavisinde sefuroksim, sefotaksim ve
seftriakson gibi sefalosporinleri tercih etmektedir[6].
Bakteriyel olduğu düşünülen ve hayatı tehdit eden
ciddi pnömonilerin ampirik tedavisinde de üçüncü
kuşak sefalosporin ve vankomisin kombinasyonu uy-
gun seçenek olarak gözükmektedir[17]. 

Menenjitler dışında, bakteriyel sepsis, septik şok
gibi hayatı tehdit eden ciddi invaziv pnömokokal in-
feksiyonların başlangıç ampirik tedavisinde de van-
komisin ve üçüncü kuşak sefalosporin kombinasyo-
nu önerilmektedir[17].

Otitis media tedavisinde sıklıkla ampirik tedavi
uygulanması, ilaca dirençli S. pneumoniae yanında
Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrha-
lis’in de antibiyotik seçiminde göz önünde bulundu-
rulmasını gerekli kılmaktadır[6,17]. Amoksisilin dozu-
nun iki misli uygulanması (40 mg/kg/gün’den 80
mg/kg/gün’e çıkarılması) orta kulakta yüksek kon-
santrasyonlara ulaşılarak penisilin direncinin üste-
sinden gelmek için geçerli bir yol olarak önerilmek-
tedir. H. influenzae ve M. catarrhalis olasılığı için
klavulanik asit dozunu yükseltmeden amoksisilin-kla-
vulanik asitin standart dozuna amoksisilin kombinas-
yonu ilginç bir alternatif olarak önerilmektedir. Bu
iki ajana etkili olan sefuroksim aksetil ve sefprozil gi-
bi oral sefalosporinler; ODPD pnömokoklara da çok
etkilidirler ve uygun bir seçenek olabilirler. Sefpo-
doksim penisiline duyarlılığı azalmış S. pneumoniae
kökenlerine karşı in vitro etkinliği en fazla olan oral
sefalosporindir. Oral sefalosporinler, orta düzey pe-

nisilin direnci gösteren kökenlere etkili olabilmekle
birlikte, yüksek düzey penisilin direnci veya orta dü-
zey sefalosporin direnci gösteren pnömokoklara et-
kili olmayabilirler. ODPD pnömokoklara karşı sefik-
sim, sefaklor ve lorakarbef etkinliği en az olan oral
sefalosporinlerdir. Tedavide etkinliklerine güvenme-
mek gerekir. Azitromisin ve klaritromisin gibi mak-
rolidler de otitis media, sinüzit ve ciddi olmayan pnö-
moniler için uygun birer seçenek olabilirler[17].

S. pneumoniae’nın TMP-SMZ ve kloramfeniko-
le karşı direnç oranları genellikle yüksektir ve ancak
lokal duyarlılık bilgileri eşliğinde kullanılabilir. Eritro-
misin ve klindamisin diğer alternatifler olmakla bir-
likte, penisilin dirençli kökenlerde eritromisin diren-
cinin, penisilin duyarlı kökenlere göre daha yüksek
olduğu unutulmamalıdır. Yeni makrolidler pnömo-
koklara karşı genellikle eritromisin benzeri etkinlik
gösterirler[17]. 

Görüldüğü gibi dirençli pnömokok infeksiyonları-
nın tedavisinde oldukça zorluklar yaşanmaktadır. Eli-
mizdeki mevcut antibakteriyel ajanlar ile tek başına
veya değişik kombinasyonlar yapılarak tedavi uygu-
lanmaktadır. Son yıllarda dirençli S. pneumoniae in-
feksiyonlarının tedavisinde bir diğer alternatif olarak
levofloksasin, moksifloksasin, gatifloksasin gibi ye-
ni kinolonlar devreye girmiştir. Penisiline dirençli
S. pneumoniae prevalansının yüksek olduğu yerler-
de solunum yolları infeksiyonlarının ampirik tedavi-
sinde birçok kılavuzda yer alan, oldukça etkili ve ya-
rarlı ajanlardır. Penisilin duyarlılığına bakılmaksızın
gerek penisiline duyarlı gerekse penisiline dirençli S.
pneumoniae kökenlerine karşı in vitro olarak çok
etkili olup, son derece düşük MİK değerlerine sahip-
tirler. Bu ajanlar pnömoni, kronik bronşitin akut
alevlenmesi ve sinüzit tedavisinde ruhsatlı ilaçlar
olup, bu infeksiyonların tedavisinde klasik ajanlar ile
eş değer veya daha iyi klinik yanıt gösterdikleri çok
sayıda geniş çaplı çalışmalarla kanıtlanmıştır[6]. An-
cak BOS’a geçişleri iyi değildir. Pnömokoksik me-
nenjit ve pnömokoksik invaziv hastalık tedavilerinde
kullanımları uygun değildir. Ayrıca, bu grup ile ilgili
en önemli endişe solunum yolları infeksiyonlarının
tedavisinde yaygın olarak kullanılmaları sonucu di-
renç gelişiminin indüklenmesidir. Nitekim, yeni kino-
lonlara da dirençli tek tük de olsa S. pneumoniae
kökenleri bildirilmeye başlanmıştır[23]. 

Makrolidlerin yeni bir sınıfını oluşturan semisen-
tetik ajanlar olan ketolidler, penisiline ve eritromisi-
ne dirençli kökenler dahil S. pneumoniae üzerine
çok iyi in vitro etkinlik göstermektedirler. Bu grup-
tan klinik kullanıma giren ilk ajan telitromisindir.
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Yapılan klinik çalışmalar, telitromisinin penisilin ve
makrolid dirençli pnömokoklar ile oluşan solunum
yolu infeksiyonlarında iyi bir alternatif olduğunu gös-
termektedir. Özellikle makrolidlere dirençli kökenle-
rin ketolidlere duyarlı olması önemli bir avantajıdır.
Ancak kinolonlarda olduğu gibi menenjit ve diğer in-
vaziv S. pneumoniae infeksiyonlarında kullanımları
söz konusu değildir[24,25]. Streptograminler grubun-
dan kinupristin/dalfopristin de dirençli pnömokokla-
ra karşı in vitro olarak etkili bir ajan olarak görül-
mektedir. Ancak nadir de olsa bu ajana dirençli S.
pneumoniae kökenlerinin varlığından söz edilmek-
tedir[26]. 
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