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Kocuria spp., володіючи потужним арсеналом факторів патогенності, за умов імунодепресії здатні викликати тяжкі 
септичні стани у людини. Тому важливим є визначення чутливості Kocuria spp., що мають медичне значення, до 
антибіотиків. Метою дослідження було провести ретроспективний аналіз чутливості клінічних ізолятів Kocuria spp. 
до антибіотиків. Від хворих з одонтогенними інфекційно-запальними захворюваннями мʼяких тканин лицевої діля-
нки протягом 2019-2022 рр. були виділені 33 клінічні ізоляти Kocuria spp. Культивування на заключну ідентифіка-
цію мікроорганізмів проводили за стандартною методикою, відповідно до культуральних, морфологічних та біохі-
мічних властивостей ізолятів. Визначення чутливості виділених представників роду Kocuria до антибіотиків прово-
дили за допомогою диско-дифузійного методу (Кірбі-Бауера) згідно рекомендацій EUCAST (v.12.0; 2022). З метою 
визначення груп антибіотиків, до яких Kocuria spp. зберігають чутливість, проводили ієрархічний кластерний ана-
ліз за методом Уорда. Статистичний аналіз проводили за допомогою стандартного програмного забезпечення IBM 
SPSS Statistics версії 22.0. Серед пеніцилінів представники даного роду володіли найвищою чутливістю до бензил-
пеніциліну. Чутливість ізолятів Kocuria до цефотаксиму та цефтазидиму не відрізнялася і складала 51,5%. Пред-
ставники роду Kocuria володіли високою чутливістю до меропенему та ванкоміцину. В результаті досліджень ви-
явлено посередню чутливістю Kocuria spp. до гентаміцину. В результаті кластерного аналізу антибактеріальних 
препаратів,  відповідно до чутливість до них ізолятів Kocuria spp. протягом 2019-2022 рр., було обʼєднано меропе-
нем, бензилпеніцилін, цефтазидим, цефотаксим, моксіфлоксацин та ципрофлоксацин з чутливість вище 50,0%. 
Клінічні ізоляти Kocuria spp., виділені від хворих з інфекційно-запальними захворюваннями м’яких тканин лицевої 
ділянки, проявляли варіабельну чутливість до усіх груп антибактеріальних препаратів протягом 2019-2022 рр. 
Найвищу чутливість представники роду Kocuria проявляють до ванкоміцину. На сьогоднішній день, клінічні ізоляти 
Kocuria spp. зберігають чутливість до меропенему, бензилпеніциліну, цефтазидиму, цефотаксиму, моксіфлоксаци-
ну та ципрофлоксацину.  
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Kocuria spp., possessing a powerful arsenal of pathogenicity factors, can cause severe septic conditions in humans under 
immunodepression. Therefore, it is important to determine the sensitivity of medically important Kocuria spp. to antibiot-
ics. The aim of the study was to conduct a retrospective analysis of the sensitivity of clinical isolates of Kocuria spp. to 
antibiotics. During 2019-2022, 33 clinical isolates of Kocuria spp. were isolated from patients with odontogenic infectious 
and inflammatory diseases of the soft tissues of the face. Cultivation for the final identification of microorganisms was 
carried out according to the standard method. Determining the sensitivity of selected representatives of genus Kocuria to 
antibiotics was conducted using the disk diffusion method (Kirby-Bauer) according to EUCAST recommendations (v.12.0; 
2022). In order to determine the groups of antibiotics to which Kocuria spp. maintain sensitivity, hierarchical cluster 
analysis was performed using Ward's method. Statistical analysis was performed using standard software IBM SPSS Sta-
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tistics version 22.0. Among penicillins, representatives of this genus had the highest sensitivity to benzylpenicillin. The 
sensitivity of Kocuria isolates to cefotaxime and ceftazidime did not differ and was 51.5%. Representatives of genus 
Kocuria were highly sensitive to meropenem and vancomycin. As a result of research, Kocuria spp. was found to be 
moderately sensitive to gentamicin. Based on the cluster analysis of antibacterial drugs, according to the sensitivity of 
isolates of Kocuria spp. to them during 2019-2022, meropenem, benzylpenicillin, ceftazidime, cefotaxime, moxifloxacin, 
and ciprofloxacin with sensitivity higher than 50.0% were combined. Clinical isolates of Kocuria spp., isolated from pa-
tients with infectious and inflammatory diseases of the soft tissues of the face, showed variable sensitivity to all groups 
of antibacterial drugs during 2019-2022. Representatives of the genus Kocuria show the highest sensitivity to vancomy-
cin. Today, clinical isolates of Kocuria spp. remain sensitive to meropenem, benzylpenicillin, ceftazidime, cefotaxime, 
moxifloxacin, and ciprofloxacin. 
Keywords: sensitivity, antibiotic resistance, antibiotics, Kocuria 

 

Вступ 
Одонтогенні інфекційно-запальні захворювання 

становлять майже чверть випадків у структурі хірургі-
чної патології [1, 2]. При чому, доведено ключову роль 
у їх розвитку мікробного чинника [3].  

Останні літературні дані вказують на зміни якісно-
го складу мікробіоти вогнищ запалення при одонто-
генних процесах зі зменшенням ролі представників 
роду Staphylococcus [3]. Це повʼязано як зі змінами у 
популяційному імунітеті останнім часом, так і дивер-
сифікацією самих мікроорганізмів. Проте, розвиток та 
впровадження нових сучасних методів лабораторної 
діагностики значно розширює спектр збудників, що 
виділяють з біотопів організму людини при різних па-
тологічних станах, у тому числі і в стоматології [4].  

Рід Kocuria відносно нещодавно був виділений окре-
мо, однак при правильній молекулярній ідентифікації чи 
за допомогою автоматичних бактеріологічних аналізота-
рів його представників часто виділяють зі зразків ґрунту, 
води, їжі тваринного походження тощо [5]. Поряд з цим, 
Kocuria spp., володіючи потужним арсеналом факторів 
патогенності, за умов імунодепресії, здатні викликати 
тяжкі септичні стани у людини [5, 6, 7].  

Однак, проблема швидкого набуття антибіотикоре-
зистентності домінуючими збудниками одонтогенних 
інфекційно-запальних захворювань стосується і пред-
ставників роду Kocuria, серед яких різко знижується чу-
тливість до пеніцилінів, цефалоспоринів та інших груп 
антибіотиків [8]. Проте, переважна більшість даних що-
до чутливості кокурій до хіміотерапевтичних препаратів 
стосується ізолятів, отриманих з водних ресурсів чи 
харчової та сільськогосподарської галузі. Тому важли-
вим є визначення чутливості Kocuria spp., що мають 
медичне значення, до антибіотиків.  

Метою дослідження було провести ретроспектив-
ний аналіз чутливості клінічних ізолятів Kocuria spp. 
до антибіотиків. 

Матеріали та методи дослідження 
Від хворих з одонтогенними інфекційно-запальними 

захворюваннями мʼяких тканин лицевої ділянки, які 
проходили лікування в ''Полтавському обласному 
центрі стоматології - стоматологічна клінічна полікліні-
ка'' Полтавської обласної ради, протягом 2019-2022 рр. 
були виділені 33 клінічні ізоляти Kocuria spp. Забір ма-
теріалу проводили з вогнища інфекції стерильним 
зонд-тампоном до початку антибіотикотерапії з наступ-
ним перенесенням у пробірки з транспортним середо-

вищем типу Amіes. Культивування на заключну іден-
тифікацію мікроорганізмів проводили за стандартною 
методикою, відповідно до культуральних, морфологіч-
них та біохімічних властивостей ізолятів.  

Визначення чутливості виділених представників 
роду Kocuria до антибіотиків проводили за допомогою 
диско-дифузійного методу (Кірбі-Бауера) згідно реко-
мендацій EUCAST (v.12.0; 2022). Відповідно до діаме-
трів зон затримки росту збудників навколо дисків з ан-
тибіотиками, ізоляти поділяли на чутливі, резистентні 
та чутливі за підвищеного впливу антибіотика [9].  

Середнє значення, стандартне відхилення, медіа-
на, мінімальна, максимальна частота значення та від-
соток використовувалися для описової статистики. З 
метою визначення груп антибіотиків, до яких Kocuria 
spp. зберігають чутливість, проводили ієрархічний 
кластерний аналіз за методом Уорда [10]. Метод 
спрямований на об’єднання близько розташованих 
кластерів і створює кластери малого розміру. За від-
стань між кластерами приймали приріст суми квадра-
тів відстаней об’єктів до центрів кластерів, одержува-
ний у результаті їх об’єднання. Для оцінки відстаней̆ 
між кластерами використовувалися методи диспер-
сійного аналізу. На кожному кроці алгоритму поєдну-
валися такі два кластери, які приводили до мінімаль-
ного збільшення цільової функції, тобто внутрішньо-
групової суми квадратів.  

Статистичний аналіз проводили за допомогою 
стандартного програмного забезпечення IBM SPSS 
Statistics версії 22.0.  

Перед початком дослідження кожен пацієнт підпи-
сав інформовану згоду щодо взяття зразку біологічно-
го матеріалу та обробку персональних даних. Дослі-
дження проведено відповідно до Гельсінської декла-
рації щодо етичних принципів для медичних дослі-
джень із залученням людини і затверджене комісією з 
питань біомедичної етики Української медичної сто-
матологічної академії (ПДМУ) № 188 від 25.11.2020 р.  

Результати та їх обговорення 
У зв’язку з відсутністю скрінінгових тестів для ви-

значення чутливості до хіміотерапевтичних препара-
тів серед Kocuria spp. визначали чутливість клінічних 
ізолятів до антибіотиків різних груп окремо. 

Серед пеніцилінів представники даного роду володі-
ли найвищою чутливістю до бензилпеніциліну (абс. 17, 
51,5%). Варто відмітити, що (абс. 12; 36,4%) резистент-
них до бензилпеніциліну кокурій виявилися закономірно 
стійкими і до амоксициліну, проте частка чутливих (абс. 
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14; 42,4%) була нижчою за рахунок збільшення кількості 
ізолятів (абс. 7; 21,2%) чутливих за підвищеного впливу 
амоксициліну. Подібну тенденцію прослідковували щодо 
чутливості Kocuria spp. до цефалоспоринів. Чутливість 
ізолятів до цефотаксиму та цефтазидиму не відрізняла-
ся і складала 51,5%. Відмінність полягала у чутливості 
(абс. 2; 6,1%) клінічних ізолятів, що були віднесені до 
категорії «чутливі за підвищеного впливу цефтазидиму», 
тим самим зменшивши частку резистентних до цефта-
зидиму кокурій до 42,4%.  

Представники роду Kocuria володіли високою чут-
ливістю до меропенему: 20 досліджуваних мікроорга-
нізмів (60,6%) зберігали чутливість до антибіотика.  

Чутливість кокурій до фторхінолонів ципрофлок-
сацину та моксіфлоксацину не відрізнялася між собою 
і становила більше половини досліджуваних клінічних 
ізолятів. Поряд з цим, резистентність Kocuria spp. до 
моксифлоксацину виникала у 45,5% ізолятів, у той час 
як до ципрофоксацину - у 1,4 рази рідше.  

В результаті досліджень виявлено посередню чут-
ливістю Kocuria spp. до гентаміцину. Адже кількість 
резистентних до аміноглікозиду мікроорганізмів пере-
вищувала кількість чутливих.  

Досить закономірним виявився факт найвищої чу-
тливості кокурій до ванкоміцину. В даному випадку 24 
представників роду Kocuria (72,7%) зберігали чутли-
вість до ванкоміцину.   

Клінічні ізоляти Kocuria spp., виділені від хворих з 
інфекційно-запальними захворюваннями м’яких тка-
нин лицевої ділянки, проявляли варіабельну чутли-
вість до усіх груп антибактеріальних препаратів про-
тягом 2019-2022 рр. (рис. 1). Проте, їх чутливість до 
бензилпеніциліну та фторхінолонів (ципрофлоксацин 
та моксіфлоксацин) мала подібну тенденцію зі зни-
женням у 2020 р. до критично низького рівня з наступ-
ним підйомом у 2021 р. Проте, результати досліджень 
демонстрували знову зниження ефективності вищеза-
значених антибіотиків у 2022 р.  
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Рис. 1 Чутливість клінічних ізолятів Kocuria spp. до антибіотиків протягом 2019 р.  
(n=8), 2020 р. (n=8), 2021 р. (n=8), 2022 р. (n=9), %. 

В результаті досліджень встановлена подібна за-
кономірність чутливості ізолятів роду Kocuria до амок-
сициліну та цефалоспоринів (цефотаксим, цефтази-
дим), чутливість до яких у 2019 р. та 2020 р. залиша-
лася на одному рівні: 37,5%, 50,0%, 50,0% відповідно. 
У 2021 р. був зафіксований ріст чутливості кокурій до 
вищезазначених антибактеріальних препаратів до 
62,5%, з наступним зниженням у 2022 р. При цьому 
варто зауважити, що у 2022 р. зафіксовано найнижчу 
частку чутливих ізолятів Kocuria spp.амоксициліну 
(33,3%).  

Ефективність гентаміцину щодо ізолятів роду 
Kocuria з 2019 р. знижувалася щорічно, зменшившись 
у 2022 р. на 16,7% за 4 роки. Безперечно, ванкоміцин 
демонстрував найкращу протимікробну дію щодо ко-
курій. Однак, не дивлячись на збільшення частоти ви-
явлення чутливих ізолятів до нього у 2020 р., протя-
гом 2021-2022 рр. цей показник почав стрімко знижу-
ватися. В свою чергу, чутливість Kocuria spp. до ме-
ропенему залишалася сталою (62,5%) протягом 2019-
2021 рр. А у 2022 р. цей показник знизився майже на 
7,0%.  

В результаті кластерного аналізу антибактеріаль-
них препаратів,  відповідно до чутливість до них ізо-
лятів Kocuria spp. на першому кроці виділено 4 клас-
тери (рис. 2). Амоксицилін та гентаміцин утворювали 
кластер Іа, чутливість кокурій до яких була найниж-
чою. Кластер Ib включав ципрофлоксацин, моксифло-
ксацин, цефотаксим, цефтазидим та бензилпеніцилін 
з часткою чутливих ізолятів Kocuria spp. 50,0-55,0%. 
Меропенем складав окремий кластер Іс, чутливість до 
якого серед зазначених мікроорганізмів становила 
60,6%. Кластер Id був представлений ванкоміцином, 
як антибіотиком з найвищою ефективністю щодо 
представників роду Kocuria. На другому кроці аналізу 
кластери Ib та Іс були об’єднані до кластеру ІІІа, що 
демонстрував показники чутливих кокурій вище 
50,0%, проте нижчі за цей показник ванкоміцину. Кла-
стери з найвищими та найнижчими показниками чут-
ливих мікроорганізмів були об’єднані у кластери з ін-
шими на пізніх кроках кластеризації з великою від-
станню подібності.  
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Рис. 2 Дендрограма кластерного аналізу за методом Уорда антибактеріальних препаратів  
відповідно до їх ефективності щодо клінічних ізолятів Kocuria spp. (n=33) протягом 2019-2022 рр.

Висновки 
Клінічні ізоляти Kocuria spp., виділені від хворих з ін-

фекційно-запальними захворюваннями м’яких тканин 
лицевої ділянки, проявляли варіабельну чутливість до 
усіх груп антибактеріальних препаратів протягом 2019-
2022 рр. Найвищу чутливість представники роду Kocuria 
проявляють до ванкоміцину. На сьогоднішній день, кліні-
чні ізоляти Kocuria spp. зберігають чутливість до меро-
пенему, бензилпеніциліну, цефтазидиму, цефотаксиму, 
моксіфлоксацину та ципрофлоксацину.  
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