
Kriptokok infeksiyonlarında etken Cryptococcus
neoformans’tır. Doğada yaygın olan kapsüllü

bir maya mantarıdır. İnsan vücuduna solunum yolu
ile girip kriptokokoza neden olur. Sağlıklı kişilerde
akciğerlerde semptomsuz veya gribe benzer belirti
ve bulgularla seyreden ve kendiliğinden geçen bir in-
feksiyon oluşturur. Bağışık engelli olan kişilerin akci-
ğerlerinde çoğalan etken kana karışıp yaygın infek-
siyonlar oluşturur. Mantar tüm sistemlere yerleşebil-
mekle birlikte, en çok santral sinir sistemi (SSS)’ne
yerleşmeye eğilimlidir. En yaygın klinik şekil menin-
goensefalittir. Kriptokokoz uygun şekilde tedavi edil-
mezse ölümcüldür. Tedavide klasik ilaç amfoterisin
B’dir.

ETKEN ve PATOGENEZ

C. neoformans dünyada yaygındır. Mantarın
kapsül yapısındaki farklılıklara göre A, B, C ve D
şeklinde dört serotipi vardır. Serotip A, C. neofor-
mans var. grubii; serotip D, C. neoformans var. ne-
oformans (CNVN); serotip B ve C ise C. neofor-
mans var. gattii (CNVG) olarak adlandırılmıştır. Se-
rotiplerin klinik epidemiyolojik önemi vardır. C. neo-
formans dışında seyrek olarak Cryptococcus albi-

dus ve Cryptococcus laurentii de infeksiyonlara ne-
den olmaktadır[1].

Etkenin bazı virülans faktörleri (kapsül, melani-
zasyon, 37°C’de üreme özelliği) ile birlikte, hastalı-
ğın ortaya çıkmasında belirleyici olan konağın kar-
şılaştığı mantar yoğunluğu ve bağışıklık durumu-
dur[2-4].

Etken çevreden solunur. C. neoformans ilk has-
talığını akciğerlerde yapar. C. neoformans’a bağlı
pulmoner lezyon kendiliğinden iyileşir veya mantar
kompleksi içinde sessiz kalır. Bağışık engel duru-
munda ikincil infeksiyon nedeni olarak ortaya çıkar,
yayılım sonucu menenjit ve başka organ tutulumları
görülür. Ekstrapulmoner kriptokokozun belirtilerin-
den biri deri lezyonları olabilir.

EPİDEMİYOLOJİ

Kriptokokoz sporadik bir infeksiyondur. Hayvan-
dan insana veya insandan insana bulaşma görülme-
miştir. Ancak infekte organın transplantasyonu (kor-
nea) ile insandan insana bulaşma bildirilmiştir. Sero-
tip A ve D dünyada yaygındır. Mantar doğada azot-
tan zengin ortamları sever. Bu nedenle kuru kanatlı
hayvan dışkısı ile bulaşlı topraklardan sık soyutlanır.
Serotip B ve C ise tropikal ve subtropikal bölgelerde
yaygındır ve ökaliptus ağaçları ile ilişkilidir[2,5-9].

Kriptokokoz erkeklerde daha sıktır. Her yaşta
görülür, ancak olguların çoğunluğu 20-50 yaş ara-
sındadır. Irka yatkınlık yoktur. Hastalığın mevsimsel
ilişkisi yoktur[3].
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KLİNİK ŞEKİLLER

Kriptokokoz olgularında etken çoğu kez
CNVN’dir. CNVG’nin neden olduğu infeksiyon ise
tropikal ve subtropikal bölgelerle sınırlıdır ve genel-
likle sağlıklı bireylerde görülür. Her iki etkenin ne-
den olduğu klinik şekiller arasında farklar vardır
(Tablo 1)[3].

Yeni bir hastalık olmayan kriptokokoz 1983 yı-
lından sonra kazanılmış immünyetmezlik sendromu
(AIDS) ile ilişkilendirilmiştir. Kriptokokoz AIDS belir-
leyici bir hastalık olarak kabul edilmiştir[3,10]. Solid
organ transplantasyonlu hastaların %10-20’sinde
yaygın kriptokokoz gelişir. Kriptokokoz invaziv man-
tar infeksiyonları içinde üçüncü sıradadır. Renal
transplantasyonlu hastalarda genellikle organ aktarı-
mından üç ay sonra ortaya çıkabilir. Karaciğer
transplantasyonlu hastalarda ise görülme sıklığı
%0.3-1 arasındadır. Az görülmesinin nedeni bu has-

talarda kullanılan takrolimus, siklosporin ve sirolimu-
sun antikriptokok aktivitesine bağlanmaktadır. Krip-
tokokoz yönünden bazı hasta grupları risk altındadır
(Tablo 2)[3,11-14].

Her organda kriptokokoz görülebilir. Kriptoko-
kozun sık olarak görüldüğü organ veya yapılar; akci-
ğerler, SSS, deri, göz ve prostattır. Başka organ in-
feksiyonları da görülebilir (Tablo 3)[2-4,11-16].

a. Pulmoner Hastalık[3,11,15]

C. neoformans sağlıklı kişilerin solunum traktu-
sundan, özellikle balgamdan ve çevre ile teması olan
kişilerin derisinden soyutlanmıştır. Bu kişiler asemp-
tomatik taşıyıcıdır. Kronik akciğer hastalığı olan kişi-
lerde de C. neoformans asemptomatik kolonizas-
yon şeklinde bulunur ve uzun süre balgamlarından
izole edilebilir.

Görülme sıklığı yönünden pulmoner hastalık
SSS infeksiyonundan sonra ikinci sıradadır. Pulmo-

Tablo 1. C. neoformans var. neoformans ve C. neoformans var. gattii klinik şekilleri arasındaki farklar

C. neoformans var. C. neoformans var.
Özellik neoformans gattii

• İmmünsüpresif ++++ +
konakta görülme

• Pulmoner tutulum ++ +++

• Kriptokoksemi ++ +

• Fokal SSS tutulumu + ++

• Nörolojik sekel + ++

• Mortalite ++ +

SSS: Santral sinir sistemi. 
Skala değerlendirmesi (özelliklerin görüldüğü hasta yüzdesine göre) +: %0-25, ++: %25-50, +++: %50-75, ++++: %75-100.

Tablo 2. Kriptokokoz yönünden önemli risk grupları

Risk grubu Sıklık (önemi)*

• HIV infeksiyonu ++++

• Kortikosteroid (> 20 mg/gün prednizon) ++++

• Transplantasyonlar (solid organ) +++

• Diabetes mellitus ++

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ++

veya akciğer kanseri**

• Lenfoma, kronik lökozlar** ++

• Sarkoidoz, bağ dokusu hastalığı** (romatoid artrit, sistemik lupus eritematozis) +

• Gebelik +

* ++++: Sık olarak infeksiyon görülen gruplar, 
+++: Komplike infeksiyon hastalığı faktörü, 
++: Ağır immünsüpresyonu olmayan genel risk grupları, 
+: Bir düzineden çok bildirilmiş olgu grupları.
** Steroid kullanımı riski arttırır.
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ner hastalık, sağlıklı ve insan immünyetmezlik virüsü
(HIV) ile infekte veya HIV infekte olmayan bağışık
engelli bireylerde farklı özellikler gösterir.

Sağlıklı bireylerde pulmoner hastalık: Sağ-
lıklı bireylerde pulmoner hastalık sinsi başlar. Hasta-
ların %30’unda semptomsuz seyreder. Genellikle
belirtisiz ve geçici olduğundan az tanınır. Normal bi-
reylerde kriptokoka bağlı pulmoner lenf nodülü
kompleksi, küçük pulmoner granülomatöz kriptoko-
koma ve/veya küçük granülomatöz kriptokoksik len-
fadenit şeklinde görülür.

Hafif veya özgül olmayan pulmoner yakınmaları
olan bireylerde, deri lezyonlarının görülmesi halinde
ayırıcı tanıda kriptokokoz düşünülmelidir.

Hastaların yaklaşık %10’unda malignite, şeker
hastalığı, tüberküloz, alveoler proteinoz veya pemfi-
gus vulgaris gibi altta yatan bir hastalık vardır (Tablo
2). Risk altındaki kişilerde laboratuvar desteksiz kli-

nik olarak pulmoner hastalık tanısı konması zordur.
Bu nedenle pulmoner hastalık çoğu kez retrospektif
olarak tanısı konulan klinik bir durumdur. Başka bir
nedenden dolayı akciğer grafisi çektirildiğinde görü-
len soliter göğüs nodül ile dikkati çeker. Malignite
nedeniyle çıkarılan veya biyopsi yapılan bu nodülün
incelenmesi ile kriptokokoz tanısı konulur.

Pulmoner hastalığın başlıca belirti ve bulguları;
öksürük (%54), yapışkan balgam çıkarma (%32),
künt göğüs ağrısı (%46), nefes darlığı, kilo kaybı,
gece terlemeleri, halsizlik, bazen de hafif ateş
(%26) ve hemoptizi (%18)’dir. Fizik muayenede
hastalığa özgü bir bulgu saptanmaz. Oskültasyonla
ral duyulmaz. Ender olarak bazı olgularda plevral
efüzyon belirtisi olabilir. Deri, SSS veya prostat gi-
bi organların muayenesinde saptanan bir ve birden
çok belirti ve bulgular kriptokokozdan kuşkulandır-
malıdır.

Tablo 3. Kriptokokozun başlıca görüldüğü organ ve/veya doku klinik şekilleri

• Akciğerler • Santral sinir sistemi

Nodüller (tekli ve çoklu) Akut, subakut, kronik menenjit

Lober ve/veya interstisyel infiltrasyon Beyin kriptokokoması (apse) • Göz

Kaviteler Subdural efüzyon, granülom Ekstraoküler kas parezisi

Endobronşiyal kitleler Demans Keratit, korotit, endoftalmit

Tümöre benzer  oluşum • Deri Optik sinir atrofisi

Allerji Papüller, veziküller, plaklar • Genitoüriner sistem

Kolonizasyon Tümöre benzer yapılar Piyelonefrit, prostatit

Akut solunum sıkıntısı sendromu Apseler, selülitler Genital lezyonlar

Konkomittan fırsatçı infeksiyon Purpura, akneiform lezyon • Kemik, eklem ve kas

Bronşiyolitis obliterans Drene sinüsler, ülserler Osteomiyelit (kronik)

Mediastinal kitleler Büller (tek veya birden çok odak)

Hiler adenopati Herpes benzeri lezyon Artrit (akut/kronik)

Miliyer tutulum Siğilimsi lezyon Miyosit

• Kalp Tümör veya başka infeksiyona benzerlik • Baş ve boyun

Kriptokoksemi • Meme Jinjivit, sinüzit

Endokardit Mastit Tükürük bezi tutulumu

Mikotik anevrizma • Lenf düğümleri Larenks tutulumu

Miyokardit, perikardit Lenfadenopati Boyun kitlesi

Damarsal yabancı cisim • Tiroid

• Gastrointestinal sistem Tiroidit, tiroidde kitle

Özefajit • Adrenal bez

Safra kanalları Adrenal yetmezlik

Duodenum ve kolon tutulumu Cushing hastalığı

Hepatit Adrenal kitle

Peritonit

Pankreatit
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HIV infekte olmayan bağışık engelli hasta-
larda pulmoner hastalık: Bağışık engelli hasta-
larda infeksiyon hızla ilerleyicidir. İleri derecede ba-
ğışık engelli hastalarda birincil kompleks veya ikincil
olarak difüz kriptokok pnömonisi ve lenfadeniti ola-
bilir. Bağışık engelli hastalarda sıklıkla menenjit
sendromu görülür. Hastaların üçte birinde menenjite
aktif akciğer infeksiyonu eşlik eder.

Klinik belirti ve bulgular sıklıkla; ateş (%63), hal-
sizlik (%61), göğüs ağrısı (%44), kilo kaybı (%37),
dispne (%27), gece terlemeleri (%24), öksürük
(%17), hemoptizi ve/veya baş ağrısı (%1)’dır. Hasta-
ların yarısından çoğunda 2-20 hafta içinde yayılım
sonucu meningoensefalit gelişir. Pulmoner kriptoko-
kozu olan hastalarda yayılma hızlı ve sıktır. Bu ne-
denle hemen antifungal tedaviye başlanmalıdır. Te-
daviye karşın bağışık engelli hastalarda kriptokok in-
feksiyonu, birkaç gün içinde akut solunum sıkıntısı
sendromu sonrasında septik şok ve ölümle sonuçla-
nabilir.

HIV infekte bağışık engelli hastalarda pul-
moner hastalık: HIV infekte kişilerde sıklıkla me-
nenjit görülür. Hastalığın şiddeti ve görünümü im-
münsüpresyonun derinliği ile paralel gider. CD4 sa-
yısı 100’ün altında olanlarda infeksiyon ağırdır. HIV
infeksiyonlu hastalarda pulmoner infeksiyonun
SSS’ye yayılımı oranı yüksektir (%65-95).

Klinik belirti ve bulgular; ateş (%81-94), öksürük
(%63-70), dispne (%5-50), kilo kaybı (%47), baş ağ-
rısı (%41), plevral ağrı ve hemoptizi görülebilir. Fizik
muayenede lenfadenopati, ral, takipne, splenome-
gali ve oral kandidoz birlikteliği görülebilir. İleri dere-
cede hipoksi saptanabilir.

b. Kriptokok Meningoensefaliti[2,3,11,12]

Kriptokok menenjiti olarak söylenen kriptokok
meningoensefaliti en sık görülen ve yaşamı tehdit
eden kriptokokoz şeklidir. Menenjitte çoğu kez so-
yutlanan etken C. neoformans’tır. Kriptokok me-
nenjiti bağışık engelli hastalarda sık görülür. HIV in-
feksiyonlu hastalar ilk sırayı almaktadır (Tablo 2). So-
lunum yoluyla vücuda giren mantarın oluşturduğu bi-
rincil akciğer infeksiyonu çoğu kez semptomsuz sey-
reder veya kendiliğinden iyileşir. Kriptokokozun ak-
ciğer dışı tutulum yeri en sık SSS’dir. C. neofor-
mans kan yolu ile yayılır. SSS hastalığı menenjit ve-
ya meningoensefalit, bazen izole granülomatöz lez-
yon (kriptokokoma) şeklinde görülebilir (Tablo 3).

Belirti ve bulgular: Mantar menenjitleri zama-
na bağlı akut, subakut ve kronik şekilde seyredebilir.
Kriptokok menenjitinde AIDS’li ve AIDS’li olmayan

hastalarda da klinik belirti ve bulgular farklılık göste-
rir (Tablo 4). AIDS olmayan hastalarda menenjit
subakut bir seyir izler. Subakut meningoensefalitte
en sık yakınma nedeni baş ağrısıdır. Ateş, bulan-
tı/kusma ve baş dönmesi yakınmaları da vardır. Has-
ta yakınlarının sorgulanması ile bellek ve huy deği-
şiklikleri (davranış bozukluğu ve karar vermede güç-
lük gibi) öğrenilebilir. Beyin dokusuna doğrudan in-
vazyon sonucu demans ortaya çıkabilir.

AIDS’li ve AIDS’li olmayan hastalarda kriptokok
menenjitli olguların belirti ve bulguları birbirine ben-
zemekle birlikte bazı farklar vardır (Tablo 4).

Fizik muayene bulguları tanı için özgün değildir.
Ateş genellikle normaldir, bazı durumlarda
38°C’nin üstüne çıkar. Hastaların yarısında konfüz-
yon, irritabilite ve başka huy değişiklikleri saptana-
bilir. Bunlar meningoensefalit yansımasıdır. Hasta-
larda papilödemi ve kranial sinir tutulumlarına bağ-
lı bulgular vardır. Daha az sıklıkla duyu kusuru gibi
fokal nörolojik bulgular saptanır. Kriptokok menin-
goensefalitinde ense sertliği ve başka meningismus
bulguları yaygın değildir. 

c. Diğer Organ/Doku Tutulumları[3,15,16]

Kriptokokoz, pulmoner hastalık ve meningoen-
sefalit klinik şekilleri dışında başlıca deri, kemik, göz,
prostat gibi yapılarda görülür (Tablo 3).

Deri kriptokokozu[15]: Deri kriptokokozu, ço-
ğu kez kan yolu ile yayılım sonucu (ikincil deri krip-
tokokozu) deri tutulumu şeklinde ortaya çıkar. He-
matojen yayılım sonrası görülen deri kriptokokozu
%10-15 olguda görülür. Klinik seyrin kötü olduğuna
dair bir belirti olarak alınmalıdır. AIDS’li ve takroli-
mus alan karaciğer transplantasyonlu veya serotip D
ile infekte hastalarda sıktır. AIDS’li hastalarda yaygın
kriptokokozun en sık ikinci tutulum yeri deridir. De-
ri lezyonları, baş ve ekstremite bölgelerini tutar. Lez-
yonlar tek veya çoklu küçük makülopapüler nodül,
ülser ve apse şeklindedir. Bazen lezyonlar Kaposi
sarkomu ve Molluskum kontagiosuma benzer.

Birincil (primer) deri kriptokokozu bağışık engel-
li hastalarda bildirilmiştir. Birincil deri kriptokokozu
kırsal kesimde yaşayan sağlıklı bireylerde de görülür.
Lezyonlar soliterdir ve giysinin örtmediği alanlarda
selülit, ülserler ve özellikle dolama şeklinde ortaya çı-
kar (Resim 1). Lezyonlar kendiliğinden veya antifun-
gal tedavi ile iyileşebilir. Deri lezyonu saptanan has-
talar yaygın infeksiyon ve özellikle SSS tutulumu yö-
nünden irdelenmelidir.

Göz kriptokokozu: Yaygın kriptokokoz sonra-
sı görülen meningoensefalitli olguların yaklaşık yarı-
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sında körlük, ekstraoküler kas paralizisi saptanmıştır.
Göz kriptokokozu başlıca koroidit ve endoftalmit kli-
nik şekillerinde seyreder. Koroiditte görme azlığı,
kör noktaların varlığı ve fotofobi en sık karşılaşılan
belirtilerdir. Görme bulanıklığı, papilödem ve nöral
atrofi saptanabilir. İnfeksiyon ilerlerse tam bir endof-

talmite neden olur. İnfeksiyon tedavi edilmediği za-
man görme kaybına kadar gider. Viterus sıvısının as-
pirasyonu veya başka odaklardan etkenin soyutlan-
ması ile hemen erken tedaviye başlanması görme
kaybını önleyebilir. Gözde kornea transplantasyonla-
rı sonrasında da infeksiyon görülür. C. neoformans

Tablo 4. AIDS’li ve AIDS’li olmayan kriptokok meningoensefalitli hastaların klinik semptom ve laboratuvar
bulguları arasındaki farklılıklar*

Semptomlar/bulgular AIDS’li AIDS’li olmayan

• Semptomların süresi (> 2 hafta) ++ +++

• Baş ağrısı ++++ ++++

• Ateş +++ +++

• Bulantı, kusma, halsizlik + ++

• Duyu kayıpları + +

• Meningismus ++ ++

• Görme bozuklukları, fotofobi ++ ++

• Çini mürekkebi incelemesi pozitifliği ++++ ++

• BOS glikoz ve protein değişikliği ++ +++

(glikoz < 40 mg/dL, protein > 45 mg/dL)

• BOS’da antijen titresi (> 1/1024) ++ +

• BOS’da pleositoz (< 20/µL) ++++ +

• CD4+ sayısı (< 100/µL) ++++ +

• Serum antijen pozitifliği +++ ++

• Kriptokoksemi +++ +

• Ekstranöral tutulum ++ +

• Beyin lezyonları** ++ +

• Kafa içi basınç artması ++ +

• C. neoformans var. neoformans ++++ +++

• Yineleme*** ++ +

* Bulguların yaklaşık görülme sıklığı skalası; +: %0-25, ++: %25-50, +++: %50-75, ++++: %75-100.
** Kafa içi yer kaplayan oluşumlardan ayırt edilmeli.
*** Antifungal süpresyon tedavisinde veya tedavi verilmeyen.

Resim 1. Elde (A) selülit ve kolda (B) yaygın selülit görünümlü kriptokoksik deri lezyonları (15 no’lu kaynak-
tan alınmıştır).

A B
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bütünlüğü bozulmuş korneadan kolaylıkla bulaşır.
Buradan kaynaklanan infeksiyon menenjite neden
olabilir. Keratoplasti sonrasında da göz infeksiyonla-
rı görülebilir.

Genitoüriner sistem kriptokokozu: C. ne-
oformans’ın yayılımı sonrasında yerleştiği organla-
rın başında prostat dokusu gelmektedir. Antifungal
ilaçların prostat dokusuna yeterince penetre olama-
masından dolayı uzun süre o bölgede kalabilir. Daha
sonra hastalık buradan yenileyebilir. Etken idrar ve
prostat sekretinden saptanabilir.

Kemik, eklem ve kas kriptokokozu: Kemik
tutulumu ender bir klinik şekildir. İlk bildirilen olgu-
nun tibia osteomiyeliti olması nedeniyle tarihi önemi
olan bir durumdur. Kemik infeksiyonlu hastalarda ilk
belirti ve bulgular yumuşak dokuda uzun süren şişlik
ve kızarıklıktır. İnfeksiyon ateşli veya ateşsiz seyrede-
bilir. Hastaların çoğunda tek bir iskelet bölgesi tutu-
lur. Temporal kemikler ve vertebralar da sık olarak
tutulan bölgelerdir. Radyografide osteolitik lezyonlar
görülür. Periosteal aktivite veya osteoblastik reaksi-
yon görülür. Osteomiyelitin tanısı için biyopsi gere-
kir. Histopatolojik olarak kemikte granülomlarla sey-
reden akut ve kronik yangısal reaksiyon saptanır.
Granülomların aspirasyonu ile kültürde etken sapta-
nabilir. Kriptokok antijeni de pozitiftir. Kemik oste-
omiyeliti yaygın infeksiyon sonucu ortaya çıkan bir
klinik şekil olarak kabul edilir. Cerrahi ve tıbbi teda-
vinin birlikte uygulanmasının önemi vardır.

Eklem kriptokokozu da sistemik yayılım sonrası
ortaya çıkan ve ender görülen subakut bir infeksi-
yondur. En sık diz eklemleri tutulur. Sistemik antifun-
gal tedavi uygulanır.

Kas kriptokokozunda tek ve çoklu kas grupları
tutulur. İnfeksiyon bölgesinde şişlik ve ağrı ile seyre-
den ender bir klinik şekildir. Hastalık sistemik yayı-
lım sonrası veya doğrudan inokülasyonla ortaya çı-
kabilir. Görüntüleme yöntemleri ve histopatolojik
olarak tanı doğrulanır. Antifungal tedaviye cevap
iyidir.

Başka doku ve organ kriptokokozları: En-
der de olsa kriptokoksemi görülebilir. Böyle hastalar-
da dissemine intravasküler koagülopati, hipotansi-
yon ve asidoz sonucu septik şok ortaya çıkabilir.
Kriptokok endokarditi de görülür.

C. neoformans gastrointestinal yapıları da tutar.
Siroz ve peritonit de bildirilmiştir.

Kriptokok mastiti de ortaya çıkar. Kesin tanı için
biyopsi ile örnek alınmalıdır. Mammografi ile tümör-
den ayırt edilemez. Bununla birlikte çoğu kez lenf

düğümleri de tutulur. En sık servikal ve supraklavikü-
ler düğümler tutulur. İnce iğne biyopsisi ile lenf dü-
ğümlerinden alınan örneklerin incelenmesiyle de et-
ken saptanabilir.

C. neoformans hematojen yolla tiroid ve adre-
nal bezlere yayılır. Adrenal bezin tutulması sonrasın-
da adrenal yetmezlik veya Cushing hastalığı ortaya
çıkabilir.

TANIDA GENEL İLKELER

Tanıda görüntüleme yöntemleri, balgam/beyin
omurilik sıvısı (BOS) ve başka klinik örnek kültürleri,
histopatolojik inceleme ve antijen arama testleri kul-
lanılır.

a. Pulmoner Hastalık[3,12,16]

Görüntüleme yöntemleri: Pulmoner kripto-
kokozda akciğer grafileri hastanın bağışıklık durumu
ile birlikte değerlendirilmelidir. Bağışık engelli olma-
yan hastaların %90’ının akciğer grafilerinde kenarla-
rı düzgün tek veya birden çok pulmoner nodüller gö-
rülür. Bu nodüller histopatolojik olarak incelendiğin-
de normal immün sistemin bir cevabı olarak tipik bir
granülomdur. Sağlıklı kişilerde semptomsuz hastalık
durumlarında başka bir bulgu görülmeyebilir. Bağışık
engelli olmayan, ancak semptomu olan hastalarda
büyük bir kitle görülebilir. Bağışık engelli hastalarda,
çoğu kez AIDS’li hastaların akciğer grafilerinde difüz
bir nodüler interstisyel infiltrasyon görülür. Risk gru-
bundaki hastaların bazılarında hiler adenopati görü-
lebilir. Nodüller kaviteleşebilir. Yama şeklindeki alve-
oler infiltrasyon ve daha az sıklıkla plevral efüzyon
görülür (Resim 2).

Hastaların akciğer grafilerinde Pneumocystis ca-
rinii pnömonisini düşündüren yaygın veya fokal in-
terstisyel infiltrasyonlar, miliyer tüberkülozda nodül-
ler görülür. Tedavi edildiği zaman tamamen silinen
kaviter lezyonlar sıktır. İleri derecede HIV infekte
hastaların akciğer grafisinde miliyer bir patern görü-
lebilir. Normal akciğer grafisi ile görüntülenemeyen
nodüller bilgisayarlı tomografi ile saptanabilir.

Pulmoner hastalık ayırıcı tanısında hastanın bağı-
şıklık durumu, altta yatan hastalıklar, belirti ve bulgu-
lar ve görüntüleme verileri değerlendirilmelidir. Krip-
tokokoz pek çok hastalıkla karışır (Tablo 5).

Görüntüleme yöntemi rehberliğinde aspirasyon
sıvısı alınıp sitoloji ve mikoloji laboratuvarlarına gön-
derilmelidir.

Mikolojik yöntemler[3,12,16]: Kriptokokoz
kuşkulu klinik örneklerin mikolojik yönden incelen-
mesinde çini mürekkebi ile boyanmış preparatların
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direkt incelemesi, kültür ve antijen arama yöntemle-
ri kullanılır.

Çini mürekkebi preparasyonu: Çini mürek-
kebi ile boyanmış preparatlarda kapsüllü maya man-
tarının görülmesi kriptokokozu düşündürmelidir (Re-
sim 3). AIDS’li hastalardan alınan klinik örneklerde C.
neoformans’ın kapsülleri incedir veya kapsülsüzdür.

Seroloji: Klinik örneklerden antikor aranması-
nın hiçbir tanı değeri yoktur. Ticari olarak satılan
kriptokok antijenini saptamaya yönelik lateks agluti-
nasyon testi vardır. Pulmoner kriptokokozlu hasta-
larda ekstrapulmoner yayılım yoksa serumlarından
kriptokok antijeni saptanamaz. HIV ile infekte has-
talar dışında, negatif bir serum kriptokok antijen tes-

ti pulmoner kriptokokoz olasılığını ekarte ettirmez.
HIV pozitif ve kriptokokozlu hastaların serum krip-
tokok antijen testi pozitiftir. Serum antijen testi po-
zitifliği saptanan hastalarda akciğerler dışında hasta-
lık aranmalıdır. Böyle bir durumda BOS incelemesi
zorunludur. Hastalığın hızlı tanısında önemli olan se-
rumda kriptokok antijeni HIV infekte ve pulmoner
hastalığı olan kişilerin %90’ından çoğunda pozitiftir.
İdeal olarak serum antijen testi pozitifliği kültürle de
doğrulanmalıdır.

Kültür: Hastaların balgam kültüründen etkenin
üretilmesi kesin tanıya götürmez. Böyle hastalarda
etkenin aranması amacıyla daha invaziv yöntemlerle
alınan bronkoalveoler lavaj, akciğer dokusu, lezyon
bölgesinden ince iğne aspirasyon örneği ve torasen-
tez sıvısı klinik örnekleri yeğlenmelidir. C. neofor-
mans sikloheksimid içermeyen rutin mantar kültürü
besiyerlerinde kolaylıkla ürer. Staib besiyerinde ise
kahverengi koloniler oluştururlar (Resim 4).

Histopatolojik incelemeler: Kriptokokoz
yönünden incelemeye alınan klinik örnekler çeşitli
patolojik boyalarla boyanıp incelenebilir. Hemotok-
silen eozin boyası dokudaki yangısal cevabı iyi yan-
sıtmasına karşın mantarı iyi boyayamaz. Periyodik
asit-Schiff (PAS) etkeni iyi boyayan ve yangısal ceva-
bı da iyi gösteren bir yöntemdir. PAS ile saptanan
bulgular musikarmin boyama yöntemi ile doğrulan-
malıdır. Bu boya ile kapsül turuncu renge boyanır.
İnce kapsüllü kriptokokların saptanmasında Fonta-
na-Manson boyası yeğlenmelidir. Ayrıca, Gomori
metenamin gümüş (GMS) boyası mantar duvarını iyi
belirleyen ve tarama için kullanılan bir yöntemdir.

Resim 2. A: Böbrek transplantasyonlu bir hastada kaviteli kriptokok kitlesi. B: Yüksek doz kortikosteroid te-
davisi gören bir hastada miliyer kriptokokoz görünümü (16 no’lu kaynaktan alınmıştır).

A
B

Tablo 5. Pulmoner kriptokokozda ayırıcı tanı

• Malign hastalıklar 

Lenfoma

• İnfeksiyon hastalıkları

Tüberküloz

Nokardiyoz

Difazik mantar infeksiyonları

(histoplazmozis, blastomikozis, koksidioidomikozis)

Aspergillozis

Zigomikozis

Kist hidatik 

• Sarkoidoz

• Hamartomlar 

• Romatoid nodüller
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b. Kriptokok Meningoensefaliti

Mantar menenjitlerinin tanısında ipucu olabile-
cek bir bulgu yoktur. Lomber ponksiyon bulguları
kronik menenjit parametrelerini yansıtır. AIDS’li ve
AIDS’li olmayan hastaların laboratuvar bulguları ara-

sında bazı farklar vardır (Tablo 4). Menenjitli hastala-
rın BOS incelemesinde pleositoz saptanır. Nötrofil
hakimiyeti %50’den azdır. Hücre sayısı litrede 20 x
106 ile 500 x 106 arasında değişir. Bağışıklığı baskı-
lanmış akut kriptokok menenjitli hastalarda BOS
hücre sayısı normal veya azalmış olabilir.

Görüntüleme yöntemleri: SSS kriptokoko-
zunda altta yatan hastalık ve immünsüpresyon duru-
muna göre görüntü bulguları değişmektedir. AIDS’li
olmayan menenjitli hastalarda normal bir tomografi
görünümü elde edilebilir veya hidrosefali ve/veya
çoklu nodüller (kriptokokoma) görülebilir. AIDS’li
hastalarda kortikal atrofi, hidrosefali saptanabilir.
Manyetik rezonans incelemesi ile de çok sayıda kü-
çük infeksiyon odakları saptanabilir. Bütün bu bulgu-
ların hiçbiri kriptokok meningoensefaliti için tanı
koydurucu değildir. Ancak meningoensefalitli hasta-
ların izlenmesinde görüntüleme yöntemlerinin öne-
mi büyüktür. Klinik bulgularla görüntüleme yöntem-
lerinin uyumu birlikte değerlendirilmelidir.

Mikolojik yöntemler (çini mürekkebi pre-
parasyonu, seroloji, kültür): Kriptokok menenji-
tin hızlı tanısında çini mürekkebi boyaması önemlidir.
Olguların %80’inde test olumludur. Tedavi sırasında
ve kültürler negatif olsa bile çini mürekkebi boyasın-
da mantar görülebilir (Resim 3). Çini mürekkebi ince-
lemesinde BOS’un her mililitresinde > 104 “koloni
oluşturan birim (cfu)” hücre varsa pozitiflik saptanır.

Menenjitli olgulardan alınan BOS kültürlerinde
de pozitiflik %75-90 arasında değişmektedir. Kripto-
kok menenjitin saptanmasında antijen arama testi
hızlı bir tanı yöntemidir. Kronik menenjitte özgüllük
ve duyarlılığı %95’ten yüksektir.

Resim 4. A: C. neoformans kolonileri (SDA’da 26°C’de beş günlük kültür). B: Kahverengi C. neoformans kolo-
nileri (staib besiyeri, 26°C’de, beş günlük kültür) (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mik-
robiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji arşivinden).

A A

Resim 3. BOS örneğinde çini mürekkebi ile boyan-
mış kapsüllü C. neoformans’ın görünümü (Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mik-
robiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji arşivinden).
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TEDAVİDE GENEL İLKELER

a. Pulmoner Hastalık[3,12,16-18]

Pulmoner hastalığın tedavisinde konağın bağışık-
lık durumu önemlidir. Düşük CD4 sayısı olan AIDS’li
pulmoner kriptokokozlu hastalarda genel prensip
yaygın hastalık gibi tedaviye başlanmalıdır. Bağışık
engelli olmayan (HIV negatif) normal kişilerde hasta-
lık semptomları silikse yakın izleme alınır. Hastalık
semptomları ortaya çıkar ve yaygın hastalık durumu
saptanırsa tedaviye alınır.

Pulmoner hastalık ilerleyici ve/veya bağışık en-
gelli bir hastada ise antifungal tedavi başlanır. Semp-
tomatik olgularda ilk seçenek flukonazoldür. Fluko-
nazolün dozu günlük 200-400 mg’dır. Üç-altı ay sü-
re ile kullanılır.

Antifungal başlanmasında bazı veriler değerlendi-
rilir. Kişide bir SSS infeksiyonu yok, ancak serum
kriptokok antijen titresi 1/8’den yüksekse veya üri-
ner sistem hastalığı veya deri lezyonu varsa tedavide
flukonazol önerilir ve üç-altı ay süre ile kullanılır. Flu-
konazolü tolere edemeyen hastalara itrakonazol
(200-400 mg/gün, 6-12 ay süre ile) ikinci seçenek
olarak önerilmektedir. Her olgu SSS infeksiyonu yö-
nünden değerlendirilmelidir. Hastalığı ağır olanlar
gerekirse amfoterisin B (0.5-1 mg/kg/gün, 6-10
hafta süreli) ile tedavi edilir (Tablo 6).

Gebelikte görülen kriptokok infeksiyonlarında,
orta derecede bağışık engelli hastalara uygulanan te-
davi prensiplerine uyulur. Klinik deneyimlere göre
gebelik sırasında görülen kriptokokozda önerilen ilaç
amfoterisin B’dir. Bu ilaç göreceli olarak güvenlidir
ve etkilidir. Amniyotik sıvı ve fetal kana geçer. Gebe-

lik dönemi kriptokok infeksiyonlarında flusitozin de
kullanılır. İlaç kord kanı ve amniyotik sıvıya geçer. Bu
ilaçların kullanımına bağlı olarak fetal anomali bildi-
rilmemiştir. Bu ilaçlar süte de geçer. Tedavi sırasında
emzirme ile yenidoğanlarda toksisite bildirilmemiştir.

b. Kriptokok Meningoensefaliti[2-4,10,17,18]

SSS hastalığının tedavisinde amaç; infeksiyonda
kür sağlamak (BOS’un sterilizasyonu), kafa çifti sinir
felçleri, işitme kaybı ve görme kaybı gibi uzun süreli
SSS sekellerini önlemektir. Erken ve uygun tedavi ile
morbidite ve mortalite azaltılabilir. SSS infeksiyonu
olan sağlıklı kişilerin tedavisinde altın standart olan
amfoterisin B (0.7-1 mg/kg/gün) ve flusitozinin
(100 mg/kg/gün) kombine şekilde 6-10 hafta süre
ile verilmesidir. Bundan başka tedavi seçenekleri de
vardır (Tablo 7). Solid organ transplantasyonlu has-
talar gibi bağışık engelli hastalar uzun süreli tedavi
edilir. Aldıkları yüksek doz kortizon uygunsa azaltıl-
malıdır. Parankimal lezyonların çoğu tedaviye cevap
verir. Üç cm’den büyük olanlara cerrahi girişim ge-
rekebilir.

Antifungal tedavi kararı serum veya BOS kripto-
kok antijen titresine dayandırılmamalıdır. Tedavide
amaç tam kür sağlamaktır. Başarısızlık varsa baskıla-
ma tedavisi bir-iki yıl daha uzatılabilir.

Sistemik antifungal tedavi verilmesine rağmen
inatçı (refrakter) olgularda intratekal veya intravent-
riküler amfoterisin B kullanılabilir.

Antifungal tedavi sırasında hastalar ilaçların tok-
sik etkileri yönünden yakından izlenmelidir. Hastada
böbrek fonksiyon bozukluğu varsa klasik amfoterisin
B’nin yerine lipid şekilleri yeğlenir.

Tablo 6. Pulmoner hastalıkta tedavi önerileri

Özellik Seçenekler

• HIV negatif hastalar

Hafiften orta dereceye kadar Flukonazol 200-400 mg/gün, 6-12 ay süre ile

infeksiyon belirtileri veya pulmoner İtrakonazol 200-400 mg/gün, 6-12 ay süre ile

örneklerden kültür pozitifliği varsa Amfoterisin B 0.5-1 mg/kg/gün toplam doz: 1-2 g 

Semptomlar ağır ve hasta immünkompromize ise

SSS infeksiyonu gibi tedavi edilir (Tablo 7).

• HIV pozitif hastalar

Hafiften orta dereceye kadar Flukonazol, 200-400 mg/gün, ömür boyu

infeksiyon belirtileri veya pulmoner İtrakonazol, 200-400 mg/gün, ömür boyu

örneklerden kültür pozitifliği varsa Flukonazol, 400 mg/gün + flusitozin 100-150 mg/kg/gün,

10 hafta süre ile

SSS: Santral sinir sistemi.
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Antifungal tedavi ile birlikte kriptokok menenjitli
hastaların kafa içi basınçları da tedavinin etkinliği ve
iyileşme yönünden yakından izlenmelidir.

KRİPTOKOK İNFEKSİYONLARININ
ÖNLENMESİ

Kriptokok infeksiyonlarının önlenmesinde çevre-
sel önlemler ve kemoprofilaksi önemlidir. Risk grubu
altında bulunan kişiler etkenin kontamine olduğu
alanlardan (kuş yuvaları vb.) uzak durmalı, evde kuş
beslememeli ve sigara içmemelidir.

Kriptokok infeksiyonlarının önlenmesinde birin-
cil profilaksi her zaman tartışmalıdır. Kemoprofilak-
side amaç primer infeksiyon olasılığını ortadan kal-
dırmak veya infeksiyonun rekürrensini önlemektir.
Kullanımı güvenli ve etkili azollerle infeksiyon önle-
nebilmektedir. Bu uygulama bazı istenmeyen sonuç-
lar ortaya çıkarır. Uzun süre antifungal verilmesi
ekonomik yük getirir, dirençli kökenlerin ortaya çık-
masına yol açar ve ilaç etkileşimlerine neden olur.
Bu nedenlerle hastalık gelişmeyecek bireylere de
profilaksi verilmesinin yararı olmadığını öne sürenler
olmasına karşın hastalıktan korunmada etkinliği var-
dır. Birincil profilakside kullanılması önerilen ilaç flu-
konazoldür. Yenilemenin (rekürrensin) önlenmesi
için ikincil profilaksinin etkinliği yüksektir. Ayrıca, in-

feksiyon gelişme olasılığı yüksek hasta grubunda se-
rumda antijen arayıp erken infeksiyonun tanınması
da bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu uygulamanın
ekonomik yönden pahalı ve lateks antijen testlerinin
duyarlılığı ve özgüllüğü yönünden tartışmalı yönleri
vardır.

Son yıllarda aşı ve antikor ile korunma yolları de-
neysel aşamadadır.
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