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ÖZET

Kriptokok infeksiyonları daha çok bağışıklığı baskılanmış hastalarda sporadik infeksiyon şeklinde görülür. Bu yazıda herhangi bir immün-
süpresif durumu olmayan iki hastada görülen dissemine kriptokok infeksiyonu sunulmuştur. Olguların birinde akciğer infeksiyonu ve me-
nenjit, diğerinde ise fungemi ve menenjit tespit edildi. Tedavide amfoterisin B ve flukonazol verildi. Hastalar uygun antifungal tedaviye
rağmen kaybedildi. Biz bu olgularda, immünkompetan olmalarına rağmen kriptokok infeksiyonlarına bağlı mortalitenin yüksek olduğu-
nu gözlemledik ve erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak istedik.
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Cryptococcal infections usually manifest as sporadic infections in immunocompromised individuals. In this paper, two cases of dissemi-
nated cryptococcal infections in immunocompetent individuals have been presented. Both patients had meningitis, accompanied by
pulmonary infection in one and fungemia in the other. Amphotericin B and fluconazole have been administered but both patients we-
re lost despite pertinent antifungal treatment. Our objective was to point out the high mortality of cryptococcal infections even in im-
munocompetent patients and emphasize on the importance of early diagnosis and treatment. 
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GİRİŞ

Cryptococcus neoformans normal insan flora-
sında bulunmayan doğa kaynaklı bir mantardır. Spo-
radik infeksiyonlara yol açar[1]. Etken mikroorganiz-
ma solunum yoluyla alınır ve ilk infeksiyon akciğerler-
de görülür, daha sonra hematojen yolla başta me-
ninksler olmak üzere diğer iç organlara yayılır. C. ne-
oformans infeksiyonlarının büyük çoğunluğu immün-
yetmezliği ve malignitesi olan hastalarda, antibiyotik
veya immünsüpresif tedavi alanlarda gelişmektedir.
Olguların %30’unda ise herhangi bir predispozan
faktör saptanamayabilir[2]. Bu immünkompetan has-
taların %30’unda akciğer tutulumu semptomsuz sey-
reder ve infeksiyon diğer organlara yayılıncaya kadar
tanı konulamaz. Meninks infeksiyonu kriptokok in-
feksiyonunun en yaygın görülen klinik şekli ve en sık
ölüm nedenidir[3].

Ülkemizden de zaman zaman immünkompetan
hastalarda kriptokoka bağlı izole santral sinir sistemi
(SSS) infeksiyonları bildirilmiştir[4,5]. Burada farklı
olarak immünkompetan iki hastada saptanan disse-
mine kriptokok infeksiyonu sunulmuştur.

OLGU SUNUMLARI

Olgu 1

Altmış yedi yaşındaki kadın hastaya, bir aydır sü-
ren, enseden başa doğru yayılan şiddetli baş ağrıları-
nın ortaya çıkması üzerine müracaat ettiği hastanede
lomber ponksiyon (LP) yapılmış, ancak menenjit dü-
şünülmemişti. Bu arada ani işitme kaybı gelişmişti.

Kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendiril-
miş, ancak işitme kaybını açıklayabilecek patoloji sap-
tanamamıştı. Bulantı-kusma şikayetleri de başlayan
hasta fakültemiz nöroloji servisine bilateral papil
ödem etyolojisi araştırılmak üzere sevk edilmişti. Ya-
pılan muayenesinde; genel durumu orta, şuuru açık,
ileri derecede işitme kaybı nedeniyle kooperasyon zor
kuruluyordu. Her iki pupil simetrik, midriyatik, ışık
refleksi bilateral pozitif ve ense sertliği vardı. Beyin
manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de iskemik
gliotik odaklar ve araknoid kist haricinde patolojik
bulgu ve kontrastlanma yoktu. Yapılan LP’de beyin
omurilik sıvısı (BOS) basıncı artmış, görünümü berrak
ve köpüklü idi. BOS’un direkt mikroskobik inceleme-
sinde 40 lökosit/mm3 ve 200 eritrosit/mm3 görüldü,
biyokimyasal incelemesinde; BOS proteini 54
mg/dL, BOS/kan glukoz 6/123 mg/dL olması üze-
rine kliniğimizce konsülte edilen hastada meningoen-
sefalit düşünülerek tedavi [4 g/gün seftriakson, 12
g/gün ampisilin ve 2250 mg/gün asiklovir intrave-
nöz (IV)] başlandı. Bu tedavinin dokuzuncu gününde
hastanın genel durumunda düzelme olmaması ve en-
se sertliğinin devam etmesi nedeniyle LP tekrarlandı.
BOS bulguları Tablo 1’de verilmiştir. BOS’un çini
mürekkebiyle boyamasında kapsüllü maya hücreleri
görülmesi üzerine seftriakson, ampisilin ve asiklovir
tedavileri kesilerek klasik amfoterisin B 1 mg/kg IV
başlandı ve hasta kliniğimize devir alındı. Fizik mu-
ayenede genel durumu orta, ateşi 36.8°C, nabız
85/dakika, kan basıncı 130/80 mmHg idi. Ense
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Tablo 1. Hastaların BOS bulguları 

BOS Protein Glukoz Kan glukozu 
Hasta incelemesi Basınç Görünüm Hücre/mm3 (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)

1 1 Artmış Köpüklü 40 lökosit 54 6 123
(%100 nötrofil)

2 Artmış Berrak Yok 34 3 120

3 Normal Berrak 20 lökosit 42 19 103
(%100 lenfosit)

2 1 Normal Bulanık 340 lökosit 134 11 94
(%80 lenfosit)

2 Normal  Hafif bulanık 100 lökosit 165 18 128
(%100 lenfosit)

3 Normal Bulanık 170 lökosit 134 24 113
(%100 lenfosit)

BOS: Beyin omurilik sıvısı.



sertliği, şuur değişikliği ve işitme kaybı devam ediyor-
du. Dinlemekle akciğer bazallerde bilateral raller var-
dı, ancak balgam çıkarmıyordu. Diğer sistem muaye-
neleri doğaldı. Alınan kan, idrar ve BOS kültürlerin-
den C. neoformans izole edildi.

Hastada immünsüpresif hastalık varlığı araştırıldı.
Hepatit ve insan immünyetmezlik virüsü (HIV) serolo-
jisi negatifti, diabetes mellitus dışlandı. Herhangi bir
malignite tespit edilemedi. Protein C ve S, tiroid hor-
manları ve otoimmün belirteçler normal bulundu. Ta-
kiplerde pulmoner tromboemboli ve alt ekstremitele-
rinde livedoretikülaris gelişti.

Tedavinin altıncı gününde kreatinin değerinin yük-
selmesi üzerine klasik amfoterisin B tedavisi lipozo-
mal amfoterisin B (5 mg/kg/gün)’ye değiştirildi. Dört
gün sonra kreatin değeri normale döndü. Bu arada
hastanın ateşi normal değerlerde seyretti. Tedavinin
18. gününde ateşi yükseldi ve şuuru bozuldu. İdrar
kültüründe Escherichia coli üremesi nedeniyle erta-
penem başlandı. Solunumunun yüzeyelleşmesi üzeri-
ne entübe edilerek respiratöre bağlandı. LP tekrarlan-
dı fakat BOS bulgularında iyileşme görülmedi.
BOS’un çini mürekkebiyle boyamasında kapsüllü
mantarlar sebat ediyordu. Lipozomal amfoterisin B
tedavisinin 28. gününde hasta kaybedildi. 

Olgu 2

Altmış sekiz yaşında erkek hasta, bir ay önce baş-
layan ve giderek artan bulantı kusma, dengesiz yürü-
me, etrafındakileri tanıyamama, çok uyuma gibi şika-
yetlerle yakınları tarafından hastaneye getirilmişti.
Beyin MRG’de hidrosefali tespit edilmiş ve LP’de
BOS proteini 267 mg/dL, BOS/kan glukoz 31/93
mg/dL bulunması üzerine tüberküloz menenjiti düşü-
nülerek hastaya izoniazid, rifampisin, pirazinamid,
streptomisin ve steroid başlanmıştı. Antitüberküloz
tedavinin sekizinci gününde hastanın şikayetlerinin
devam etmesi ve klinik düzelmenin olmaması nede-
niyle polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede ateş
36.5°C, nabız 120/dakika, solunum sayısı 36/daki-
ka idi. Genel durumu orta-kötü, bilinci açık, oryantas-
yon ve kooperasyonu bozuktu. Kaşektik görünümde
ve cilt turgor tonusu azalmıştı. Nörolojik muayenesin-
de bilinç bozukluğu dışında patolojik bulgu yoktu. Pe-
riferik kanda lökosit 23.100/mm3, nötrofil %92, len-
fosit %2.5, trombosit 246.000/mm3, hemoglobin
15 g/dL, eritrosit sedimentasyon hızı 42 mm/saat,
C-reaktif protein 273 mg/L, sodyum 129 mEq/L,

potasyum 4.9 mEq/L, klor 92 mEq/L idi. Hasta ser-
vise yatırılarak streptomisin yerine etambutol başlan-
dı, diğer antitüberküloz ilaçlar ve steroid tedavisine
devam edildi. Hastanın BOS değerleri Tablo 1’de ve-
rilmiştir. Antitüberküloz tedavinin 16. günündeki
BOS’un mantar kültüründe C. neoformans üredi ve
antitüberküloz tedavi sonlandırılıp lipozomal amfote-
risin B başlandı (5 mg/kg/gün). Tedavinin 10. gü-
nünde hastanın bilincinde düzelme olmadı ve tedavi-
ye flukonazol (800 mg/gün) ilave edildi. Kontrol
amaçlı çekilen beyin tomografisinde patolojik kont-
rastlanma görülmedi. Lipozomal amfoterisin B teda-
visinin 14, flukonazol tedavisinin beşinci gününde bi-
linci açıldı, oryante ve koopere hale geldi. C-reaktif
protein değeri 3 mg/L’ye geriledi. Daha sonraki gün-
lerde de ateşi olmadı fakat bilinç durumunda dalga-
lanmalar görüldü. Altta yatan bir immünsüpresif has-
talık tespit edilemedi. Anti-HIV negatifti. Yapılan tet-
kiklerle malignite ve tüberküloz dışlandı. Toraks to-
mografisinde sol akciğer inferiorunda bir, bazal pos-
teriorunda iki adet nodüler lezyonlar vardı. Bu nodül-
ler pulmoner kriptokok infeksiyonu olarak yorumlan-
dı. Antifungal tedavinin 25. gününde genel durumu
düzelen ve ek sorunu olmayan hastanın oral idame
flukonazol tedavisi ile taburcusu planlandı, ancak has-
ta geçirdiği miyokard infarktüsü sonucu kaybedildi.

TARTIŞMA

Kriptokok infeksiyonları sinsi seyirli olmaları ne-
deniyle çoğu infeksiyonda menenjit belirtileri ortaya
çıkıncaya kadar tanı koymak zordur. Bilinç değişikliği
olan hastalarda uygun görüntüleme yöntemleriyle
spesifik nörolojik tanı konulamıyorsa mutlaka infeksi-
yöz etkenlere yönelik incelemeler tekrar edilmelidir.
Kriptokok infeksiyonu genellikle subakut ve kronik
seyir gösterdiğinden tanıdaki gecikmeler hastalığın
klinik tablosunu ağırlaştırabilir. Özellikle dissemine
formda uygun antifungal tedavi ve altta yatan immün-
süpresif durum olmasa bile sonuç genellikle mortaldir.
Bu yazıda sunulan olguların ikisi de bağışıklığı baskı-
lanmamış olgudur ve kriptokok infeksiyonu sistemik
tutulumla seyretmiştir. Semptomatik olguların %80’i
subakut ve kronik menenjit şeklinde seyreder. Yakın-
malar genellikle tanıdan 2-4 hafta önce başlar. Birkaç
haftadır süren orta şiddette baş ağrısı ya da günlerce
süren şiddetli baş ağrısı, ateş, kraniyal sinir felçleri, le-
tarji, koma, hafıza kaybı gibi yakınmalar görülebilir.
AIDS olmayanlarda en sık semptom baş ağrısıdır.
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Ateş, infeksiyon seyrinin geç dönemlerine kadar ha-
fif yüksek veya normaldir[3,6,7]. Hastalarımızda yeni
başlayan baş ağrısı, ense sertliği, işitme kaybı gibi kra-
niyal sinir felci ile seyreden subakut/kronik seyirli bir
menenjit tablosu saptanmıştır. Ateş ise tanı koyma ve
tedavi aşamalarında normal değerlerde seyir gösterir-
ken, sonraki dönemlerde nozokomiyal infeksiyonlara
bağlı olarak yükselmiştir. 

Kriptokok menenjiti en sık HIV ile infekte veya
AIDS’li kişilerde ve lenforetiküler sistemi ilgilendiren
maligniteler, organ transplantasyonu, steroid tedavisi
gibi T helper hücre disfonksiyonunun olduğu hastalar-
da görülür. Olguların %20-30’unda herhangi bir pre-
dispozisyon olmadan da görülebildiği bildirilmektedir[2].
Avusturalya’da 118 serebral kriptokokoz olgusunun
35 tanesinin immünkompetan olduğu bildirilmiştir[8].

Kriptokok menenjiti ayırıcı tanısında ülkemizde ilk
akla gelen tüberküloz menenjitidir. Olgularımızdan
ikincisi de önce antitüberküloz tedavi alıp daha sonra
kriptokok menenjiti tanısı almıştır. Kriptokok menen-
jitinde tüberküloz menenjiti gibi protein yüksek, glukoz
düşük ve sınırda hücre artışı vardır. İlk olguda BOS’da
çini mürekkebiyle kriptokokların görülmesi kültür so-
nucu beklenmeden direkt tanı konmasını sağlamıştır.
İkinci olguda başlangıçta BOS’un çini mürekkebiyle
incelenmemesi tanıda gecikmeye neden olmuştur. 

Kiertiburanakul ve arkadaşlarının yaptığı bir çalış-
mada kriptokokürinin %82 oranında dissemine infek-
siyona eşlik ettiği gösterilmiştir. İdrarda etkenin gös-
terilmesinin yaygın infeksiyonun erken bir işareti ola-
bileceği, bu yüzden kriptokokürisi olan hastaların sis-
temik infeksiyon gibi değerlendirilmesi gerektiği bildi-
rilmiştir. Yine bu çalışmayla kriptokokürinin sadece
HIV pozitif hastalarda değil herhangi bir üriner semp-
tomu olmayan immünkompetan kişilerde de buluna-
bileceği gösterilmiş ve hastaların çoğunda proteinüri
tespit edilmiştir[9]. Bizim hastalarımızda herhangi bir
üriner semptom, piyüri ve proteinüri yoktu. Buna
rağmen ilk olgunun idrar kültüründe C. neoformans
üretildi, ikinci olgunun idrar kültürü yapılmamıştı. Dis-
semine infeksiyon düşünülen hastada üriner semp-
tom ve anormal idrar bulguları olmasa da idrarın
mantar kültürünün yapılması erken tanıda faydalı ola-
bilir. 

Ülkemizden 1991-2007 yıllarında HIV pozitif
hastalarda toplam 13 kriptokok infeksiyonu bildiril-
miştir. Bunların dördü dissemine infeksiyon, dokuzu

menenjit şeklindedir ve mortalite oranı %61.5’tir[10].
Kriptokokürinin eşlik ettiği dissemine olgularda ise
mortalite %64 olarak bildirilmiştir[9]. 

Dissemine kriptokok infeksiyonunun uygun teda-
viye rağmen mortalitesi yüksektir. Ölüm sebebi altta
yatan hastalık, dissemine kriptokok infeksiyonu
ve/veya eşlik eden fırsatçı infeksiyonlardır. Kriptokok
menenjitinde bilinç değişikliği, BOS antijen titresinin
> 1/1024 ve BOS lökosit sayısının < 20/mm3 olma-
sı, genç yaş (< 35), hiponatremi, SSS dışında pozitif
C. neoformans kültürü, LP’de BOS basıncında art-
ma kötü prognostik göstergeler olarak bilinmekte-
dir[3]. Bizim olgularımızda da BOS dışında kan ve id-
rar kültür pozitifliği, hiponatremi, artmış BOS basın-
cı ve bilinç değişikliği gibi kötü prognostik faktörler-
den en az biri vardı. 

İmmünsüpresif olmayan hastalarda kriptokok in-
feksiyonunun tedavisi en az dört haftalık amfoterisin
B (0.7-1.0 mg/kg/gün IV) ve flusitozin (100
mg/kg/gün oral) kombinasyonuyla indüksiyon teda-
visini takiben sekiz haftalık oral flukonazol (12
mg/kg/gün) ile konsolidasyon tedavisi şeklindedir.
Takiben 6-12 ay süreyle 3 mg/kg/gün flukonazol
oral idame tedavisi önerilir. Flusitozinin verilemediği
durumlarda tek başına amfoterisin B de kullanılabi-
lir[11]. Bu olgulara da flusitozin ülkemizde bulunmadı-
ğından tek başına amfoterisin B tedavisi verildi. 

Sonuç olarak; subakut veya kronik menenjitli im-
münkompetan olgularda ayırıcı tanıda sporadik bir
infeksiyon etkeni olan C. neoformans akla gelmeli-
dir. Tanı ve tedavideki gecikmeler hastanın kaybedil-
mesiyle sonuçlanabileceğinden erken tanı ve etkin te-
davi hayat kurtarıcı olacaktır. 
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