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Pnömokoklarda penisilin direnci hızları, bölgeden 
bölgeye değişmektedir. Türkiye’de yapılan ve 2002-2006 
arasında yayımlanmış çalışmalar incelendiğinde, 1238 
pnömokok suşundan %34.5’inin penisiline duyarlı olma-
dığı; yüksek düzey direnç gösterenlerin, suşların %6.8’ini 
oluşturduğu bulunmuştur (1). 

2008’de penisilinin pnömokoklar için minimal inhibitör 
konsantrasyon (MIC) değerleri, gerek tedavinin uygulama 
yolu ve dozu, gerekse infeksiyonun yerleşimi göz önünde 
bulundurularak yeniden belirlenmiştir. Böylece, örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri’nde menenjit dışı invazif pnö-
mokok infeksiyonlarından izole edilerek duyarlı, orta ve di-
rençli olarak gruplandırılan 6423 suşun dağılımı, eski sınır 
değerlerine göre sırasıyla %74.7, %15.0 ve %10.3 olarak 
bulunmuşken; yeni değerlerle %93.2, %5.6 ve %1.2 biçi-
minde değişikliğe uğramıştır (2). Benzer biçimde, 2004’te 
Öncü ve arkadaşları (3)’nın duyarlılık sonuçlarını bildirdiği 
85 invazif pnömokok suşuna, menenjit dışı suşlar için bu-
gün geçerli olan ölçütleri uygulayacak olursak, penisiline 
duyarlı olmadığı kabul edilenler, %46’dan %1’e düşecektir. 
Bu sonuçlar, menenjit dışındaki pnömokok infeksiyonla-
rında, uygun dozlarda parenteral olarak verilen penisilin 
vb. β-laktam antibiyotiklere, eskiden düşünüldüğünden 
daha kolay yanıt alınacağını göstermektedir. 

Klimik Dergisi’nin bu sayısında Sayın-Kutlu ve arka-
daşları (4), hematolojik kanserli hastaların orofarinksle-
rinden izole ettikleri 75 viridans grubu streptokok (VGS) 
suşundan %57.3’ünde penisiline orta düzeyde direnç sap-
tadıklarını bildiriyorlar. Bu çalışmada oral VGS’lerdeki pe-
nisilin duyarlılığının azalmasıyla ilişkili olabilecek bir risk 
faktörü saptanmamış; hiçbir penisiline dirençli suşla (MIC 
≥4 mg/lt) da karşılaşılmamıştır. Buna göre, β-laktam anti-
biyotiklerin, pnömokoklarda yukarıda sözü edilen duruma 
benzer biçimde, özellikle oral mukozitten kaynaklanabile-

cek VGS bakteriyemilerinde de etkili olması beklenir. An-
cak, ampirik antibiyotik seçimlerinin yerel verilerin kıla-
vuzluğunda yapılması gerekir. Hastalarının yaklaşık yarısı 
hematolojik ve solid kanser hastalarından oluşan Ergin 
ve arkadaşları (5)’nın sonuçları da bu kural doğrultusun-
da yorumlanmalıdır. Araştırıcılar, kan kültüründe üreyen 
VGS’ler arasından rastgele seçilmiş 50 suşla yaptıkları ça-
lışmada, VGS’lerin %30’unun penilisine dirençli olduğuna 
dikkat çekmişlerdir. Bu arada VGS’lerdeki direnç sorunu-
nu, yalnız kanser hastaları için değil, bu bakterilerin sık bir 
etken olduğu infektif endokardit olgularını tedavi ederken 
de akılda tutmamız gerekecektir.
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