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ÖZET

Micrococcoceae ailesi üyesi olan Kocuria cinsi, gram-pozitif ve zorunlu aerop kokları içerir. Kocuria türleri memelilerin deri ve orofarenks
florasında kommensal olarak bulunur ve nadiren infeksiyon etkeni olarak tanımlanmıştır. Yapılan çalışmalarda Kocuria türlerinin genel-
likle hematolojik malignitesi, solid tümörü veya metabolik bozuklukları olan hastaları etkilediği gözlenmiştir. Bu makalede diabetes mel-
litus nedeniyle oral antidiyabetik tedavi alan bir hastada gelişen Kocuria rosea’nın sebep olduğu bakteremi ve menenjit olgusu sunul-
muştur.
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The genus Kocuria belongs to the family Micrococcaceae and includes Gram-positive strictly aerobic cocci. Kocuria sp. are found in the
commensal flora of the mammalian skin and oropharynx and are rarely identified as pathogens. Kocuria sp. mainly infect patients with
severe underlying diseases such as metabolic disorders, hematological malignancies and solid tumors. In this manuscript, a diabetic
patient with bacteremia and meningitis caused by K. rosea is presented.
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GİRİŞ

Kocuria gram-pozitif, zorunlu aerop bir bakteri-
dir. Kocuria cinsi adını Slovak mikrobiyolog Miroslav
Kocur’dan almakta ve Micrococcoceae ailesinde sı-
nıflandırılmaktadır. Cilt ve orofarenks florasında bu-
lunmasına karşın, invaziv hastalığa nadiren sebep
olur[1]. Cilt bütünlüğünün bozulduğu durumlarda kate-
ter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarına, ayaktan peri-
ton diyaliz tedavisi alanlarda peritonite ve beyin apse-
sine  neden olduğu gösterilmiştir[2-5]. Burada 50 ya-
şında diyabetik bir kadında gelişen Kocuria rosea’nın
sebep olduğu bakteremi ve menenjit olgusu sunul-
muştur.

OLGU SUNUMU
Acil servise sabahtan itibaren gelişen şuur değişik-

liği nedeniyle başvuran, 50 yaşında tip 2 diabetes
mellitus tedavisi sebebiyle oral antidiyabetik kullanan
kadın hastanın hikayesinde, zaman zaman kulağın-
dan iltihaplı akıntı geldiği, aldığı antibiyotiklerle akın-
tının düzeldiği, son olarak 15 gün önce başlayan ilti-
haplı kulak akıntısının iki gündür arttığı öğrenildi. Ya-
pılan fizik muayenesinde bilinç konfü, sözel uyarılara
yanıt vermiyor, ateş: 38°C, nabız: 110/dakika, solu-
num sayısı: 22/dakika, ense sertliği: pozitif, Kernig:
pozitif, Brudzinski: pozitif, Babinski: negatif olarak
saptandı. Solunum, kardiyovasküler ve batın muaye-
nesinde taşikardi haricinde problem saptanmadı. Acil
serviste yapılan tetkiklerinde lökosit: 16.400/mm3,
AST, ALT, üre, kreatinin ve trombositler normal ola-
rak saptandı. Beyin tomografisi, sol mastoidit haricin-
de normal sınırlarda değerlendirildi. Hastaya lomber
ponksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) açılışta
fışkırır tarzda boşaldı ve pürülan görünümdeydi. BOS

hasta başında Bactec/Bactalert şişesine ekildi. Lom-
ber ponksiyon yapılıp kan kültürü alındıktan sonra
hastaya 2 g seftriakson uygulandı. BOS hücre sayı-
mında 9000/mm3 (%95 polimorfonükleer lökosit
(PMNL), protein: > 1000 mg/dL, şeker: 8 g/dL (eş
zamanlı kan şekeri: 250 g/dL), BOS LDH: 653 u/L
saptandı. BOS Gram boyamasında, bol PMNL hücre
içerisinde gram-pozitif koklar gözlendiği için tedaviye
ampirik olarak vankomisin 4 x 500 mg + seftriakson
2 x 2 g şeklinde devam edildi. Deksametazon 3 x 8
mg olarak tedavi uygulandı. Hastada beyin apsesini
ekarte etmek için kontrastlı beyin MRG çekildi ve
mastoidit harici normal olarak değerlendirildi. Hasta-
nın kliniği hızla düzelerek tedavinin ikinci gününde şu-
uru tamamıyla açıldı ve ateşi düştü. Tedavinin üçüncü
gününde BOS ve kan kültürlerinde eş zamanlı olarak
Gram pozitif boyanan, kanlı agarda turuncu renkli
koloniler yapan kok üredi. Disk difüzyon yöntemiyle
“Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)”
kriterleri esas alınarak antibiyotik duyarlılığı araştırıldı.
Penisilin, ampisilin, kloramfenikol, sefotaksim, sefok-
sitin, sefiksim, seftriakson, vankomisin ve ofloksasin
duyarlı olarak saptandı. Vitek 2® ve Crystal® sistem-
leriyle yapılan tiplendirmede üreyen etkenin Kocuria
rosea olduğu tanımlandı. Üreyen etken, penisiline
duyarlı olduğu için vankomisin kesilerek tedaviye seft-
riaksonla devam edildi. Tedavinin 5. ve 14. günlerin-
de yapılan kontrol ponksiyonlarında BOS pleositozu-
nun gerilediği gözlendi (Tablo 1). Mastoidit açısından
kulak burun boğaz kliniği ile görüşülen hastaya mas-
toidektomi yapılması planlandı. On dört gün süreyle
2 x 2 g/gün seftriakson tedavisi alan hasta taburcu
edilerek kulak burun boğaz kliniğine yönlendirildi.
Hasta cerrahi müdahale yapılıncaya kadar beş gün
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Tablo 1. Hastanın BOS tetkik sonuçları

24.04.2011 29.04.2011 12.05.2011

BOS hücre (/mm3) 9000 880 100 
%100 PMNL %30 PMNL %5 PMNL

BOS protein (mg/dL) > 1000 253 74.9

BOS glukoz (mg/dL) 8.24 38.84 46.5

Kan glukoz (mg/dL) 250 150 100

BOS klor (mmol/L) 108 111 119

BOS LDH 653 - 38

Basınç Fışkırır Normal Normal

BOS: Beyin omurilik sıvısı, PMNL: Polimorfonükleer lökosit.



daha seftriakson 1 x 2 g/gün şeklinde tedaviye ayak-
tan devam etti. Hastaneye yatışının 20. gününde
mastoidektomi yapılan hastanın, operasyon materya-
linin incelenmesinde kronik inflamatuvar bulgular
saptandı. Operasyon sırasında kültür alınmadı. Has-
ta, operasyon sonrası ikinci günde taburcu oldu.
Operasyon sonrası birinci ve altıncı aylarda kontrole
gelen hastanın tam olarak, sekelsiz iyileştiği gözlendi.

TARTIŞMA
Kocuria türleriyle gelişen infeksiyon olguları nadi-

ren tanımlandıklarından, insan infeksiyon etkeni ola-
rak pek fazla araştırılmamıştır. Kocuria türleri meme-
lilerin deri ve orofarenks florasında kommensal ola-
rak bulunur. K. aegyptica Mısır’da çöl kumunda, K.
marina Doğu Sibirya deniz sedimentinde gösterilmiş-
tir[6,7]. K. carniphilia, K. atrinae, K. koreensis ve tü-
rün diğer üyelerinin besin kontaminanı olabilecekleri
bildirilmiştir[8-10]. 

Yapılan çalışmalarda Kocuria türlerinin genellikle
hematolojik malignitesi, solid tümörü veya metabolik
bozuklukları olan hastaları etkilediği gözlenmiştir[11].
İnsanlarda hastalık etkeni olarak sadece K. rosea, K.
kristanae, K. marina ve K. rhizophilia gösterilebil-
miştir[1,3,4,12]. Bu olguda etken K. rosea olarak ta-
nımlanmıştır. Olgumuz, diyabetik olup hematolojik
bir malignite veya solid tümörü yoktur. Hasta, kemo-
terapi almamış ve deri bütünlüğünü bozacak bir kate-
terizasyon geçirmemiştir. Olgumuzun hikayesinde,
uzun yıllardır devam eden kulaktan pürülan akıntı gel-
me şikayeti mevcut olup, bu nedenle zaman zaman
oral beta-laktam antibiyotikler aldığı ve bu ilaçları kul-
landıktan sonra şikâyetinin gerilediği anlaşılmaktadır.
Hastanın sadece oral antidiyabetiklerle tedavi edilebi-
len diabetes mellitus hastalığı mevcuttu. 

Kocuria cinsi bakterilerin antibiyotik duyarlılığıyla
ilgili yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Szczerba ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada Kocuria kökenle-
rinin sıklıkla doksisiklin, seftriakson, sefuroksim, ami-
kasin ve amoksisilin-klavulanik aside duyarlı ampisilin
ve eritromisine dirençli olduğu bulunmuştur[13]. Al-
tuntaş ve arkadaşlarının bildirmiş olduğu olguda, et-
ken vankomisine duyarlı saptandığı halde vankomisin
tedavisiyle ateş yanıtı elde edilememiş ve kateter çe-
kilmek zorunda kalmıştır. Vankomisin tedavisiyle ateş
yanıtının alınamayışı, yazarlar tarafından bakterinin
biyofilm oluşturduğu şeklinde yorumlanmıştır[3]. Kaya
Kılıç ve arkadaşları ise saptadıkları peritonit olgusu-

nun teikoplanin ile başarıyla tedavi olduğunu bildir-
mişlerdir[4]. Ma ve arkadaşları, K. kristanae’nın se-
bep olduğu kolesistit tedavisinde levofloksasini başa-
rıyla kullanmışlardır[12].

Bizim olgumuzda tedaviye ampirik olarak vanko-
misin + seftriakson ile başlanmış olup, üreyen etke-
nin disk difüzyonla penisiline duyarlı bulunmasını ta-
kiben tedaviye, ampirik olarak başlanan seftriakson
ile devam edilmiştir. Hastanın genel durumu tedavi ile
hızla düzelmiş, şuur ikinci günden itibaren açılmıştır.
Ma ve arkadaşlarının önerdiği üzere intravenöz teda-
viye 14 gün süreyle devam edilmiştir. İnfeksiyon oda-
ğı olarak mastoidit saptandığı için, cerrahi müdahale-
ye kadar parenteral tedaviye devam edilmiştir. Masto-
idektomi sonrası hasta tam şifa ile taburcu olmuştur.

Bu olgu ile literatürde ilk kez diabetes mellutis dı-
şında ek bir hastalığı bulunmayan kişide Kocuria ro-
sea’nın bakteremiye ve menenjite neden olduğu gös-
terilmiştir. Hasta seftriaksonla başarıyla tedavi edil-
miştir.
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