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Girifl ve Amaç: Mikrokoklar, s›kl›kla kontaminan mikroorganizmalar olarak düflünülse de, Mic-
rococcus luteus immünsüpresif hastalarda kateter ile iliflkili tekrarlayan bakteremilerde etken ola-
rak bildirilen bir patojendir. 

Bu yaz›da immünsüpresif bir hastada kateter ile iliflkili M. luteus bakteremili bir olgu sunulmufltur.

Olgu: Burkitt lenfoma tan›l› 42 yafl›nda erkek hasta, kemoterapinin 10. gününde ateflinin yüksek
olmas› nedeniyle de¤erlendirildi. Fizik muayenesinde atefl: 38.7°C TA: 110/60 mmHg, nab›z:
120/dakika, solunum say›s›: 24/dakika idi. Santral venöz kateteri de olan hastan›n sistem muaye-
nelerinde bir patoloji saptanmad›. Nötrofil say›s› s›f›r olan hastaya empirik olarak sefaperazon-sul-
baktam (3 x 2 g/gün) baflland›. Tedavinin üçüncü günü kateter ve perifer kan kültürlerinde (kate-
ter kan›ndaki üreme perifer kan›ndaki üremeden 2.4 saaat önce) gram-pozitif kok üremesi saptan-
d›. Hastan›n mevcut antibiyoterapisine teikoplanin (12 saat arayla 400 mg yükleme dozunu taki-
ben idame 1 x 400 mg/gün) eklendi. Hastan›n trombositopenisi nedeniyle kateteri çekilemedi. Te-
ikoplanin tedavisinin üçüncü günü hastan›n atefli düfltü. ‹zole edilen bakteri otomatize identifikas-
yon sistemi ile (Biomerieux, API-ID 32 Staph) M. luteus olarak isimlendirildi. Hastan›n periferden
al›nan kan kültüründe mikrokok d›fl›nda patojen ürememesi, kateter kan kültürlerinde de ayn› bak-
terinin üremesi nedeniyle M. luteus, kateter ile iliflkili bakteremi ata¤›ndan sorumlu patojen ola-
rak de¤erlendirildi. Sefaperazon-sulbaktam tedavisi hastada gram-negatif üremesi olmamas› ne-
deniyle bir hafta sonra kesildi. Teikoplanin tedavisi ise iki haftaya tamamland›; kontrol kateter he-
mokültüründe üreme olmad›. Hastan›n primer hastal›¤› nedeniyle kemoterapisi ve takibi halen de-
vam etmektedir.

Sonuç olarak, M. luteus immünsüpresif hastalar›n bakteremilerinde etken olabilir. Kateter ile ilifl-
kili M. luteus bakteremilerinin tekrarlama olas›l›¤› oldu¤undan hastalar, tedavi bitiminden sonra
da izlenmelidir.
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