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ÖZET

Cryptococcus neoformans genellikle “Kazanılmış İmmünyetmezlik Sendromu (AIDS)” tablosundaki immünyetmezlikli hastalarda infek-
siyon etkeni olan kapsüllü bir maya mantarıdır. Yüksek etkinlikli antiretroviral tedavi (HAART)’nin kullanılmaya başlanmasından bu 
yana kriptokok infeksiyonu görülme sıklığı belirgin olarak azalmıştır. HAART sadece hastalığın görülme sıklığını azaltmakla kalmamış, 
aynı zamanda konağın immün sistemindeki düzelme sonucunda ortaya çıkan ve immün rekonstitüsyon sendromu olarak adlandırılan 
farklı bir klinik tablonun da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu makalede kriptokok sepsisiyle takip edilen bir olgu sunulmuş, kriptokok 
infeksiyonunun klinik tabloları, tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.
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Cryptococcal Sepsis in a HIV/AIDS Patient: Clinical Findings, Diagnostic and  
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Cryptococcus neoformans is an encapsulated yeast causing infection in patients with acquired immune deficiency syndrome (AIDS). 
With the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), the incidence of infection due to Cryptococcus has significantly 
decreased. The era of HAART has not only affected the incidence ratebutalso the clinical presentation called immune reconstitution 
inflammatory syndrome as a consequence of the immune recovery of the host. In this paper, we presented a HIV/AIDS patient with 
cryptococcal sepsis and discussed clinical manifestations of cryptococcosis, diagnostic and therapeutic approach.
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GİRİŞ

Cryptococcus neoformans, özellikle immün sis-
temi baskılanmış kişilerde fırsatçı bir patojen ola-
rak karşımıza çıkan kapsüllü bir maya türüdür. 
CD4+ hücre sayısı 200/μL’nin altında olan HIV/
AIDS hastalarında genellikle menenjit ensefalit et-
keni olarak karşımıza çıkar. Kriptokoksemi, krip-
tokokal hastalığı olanların sadece %10-30’unda 
bildirilmiştir[1-3]. Kriptokoksemi; HIV/AIDS olgu-
larının yanı sıra, immünsüpresif tedavi alanlar 
(lösemi ve lenfoma nedeniyle kemoterapi alan 
hastalar, otoimmün hastalıklar nedeniyle steroid 
tedavisi kullanan hastalar) ve karaciğer sirozu ol-
gularında da görülebilmektedir[1]. Kan kültüründe 
kriptokok üreyen olgularda mortalitenin sadece 
kriptokok menenjiti saptanan olgulara göre daha 
yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu makalede kan 
kültüründe C. neoformans üreyen bir HIV/AIDS 
olgusunda gözlenen klinik tablolar irdelenmiş, tanı 
ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.

OLGU SUNUMU 

Olgumuz 26 yaşında bir erkek hasta olup, 
akkiz immünyetmezlik tanısı 2005 yılında konul-
muştur. O dönemdeki CD4 hücre sayısının 229, 
HIV viral yükünün 2.76 x 106  kopya/mL olma-
sı nedeniyle antiretroviral tedavi başlanmış, ancak 
hasta tedavisini düzenli kullanmayıp, kontrollerine 
de zamanında gelmemiştir. 

Nisan 2011 tarihinde ateş, baş ağrısı, burun 
tıkanıklığı, kulaklarda dolgunluk, yutma güçlüğü, 
iştahsızlık, bulantı ve ishal şikayetleriyle başvuran 
olgu kliniğimize yatırıldı. 

Fizik muayenede ateş 39°C olarak ölçüldü. 
Şuuru açık, kooperasyon ve oryantasyonu tamdı. 
Ense sertliği saptanmadı. Ağızda yaygın kandida 
plakları vardı. Solunum sesleri dinlemekle bilateral 
kaba duyuldu. Batın serbestti, organomegali sap-
tanmadı. Vücut ağırlığında 20 kilo kadar kaybı 
mevcuttu.

Laboratuvar testlerinde; beyaz küre 600/
mm3, nötrofil sayısı 300/mm3, hemoglobin: 7.9 
g/dL olarak saptandı. CD4 hücre sayısı 1, CD8 
hücre sayısı 56/mm3, viral yük 3.16 x 105/
mm3, olarak ölçüldü. Boğaz ve balgam kültürün-
de Candida spp. üredi. Dışkı kültüründe Candi-
da spp. hakimiyeti saptandı. Kan kültürlerinde 
üreme olmadı.

Tüberküloz, Pneumocystis jirovecii pnömonisi 
(PCP), sitomegalovirüs (CMV), toksoplazma, bru-
sella ve salmonella infeksiyonları açısından tetkik-
leri negatif saptandı. Göz dibi değerlendirmesinde 
kandida ve CMV ile uyumlu bulgu saptanmadı.

PA akciğer grafisinde; sağ akciğer orta zonda 
nonhomojen dansite artışı, sağ üst zonda fibrotik 
çekintiler gözlendi. Toraks tomografisinde; sağ ak-
ciğer üst lob düzeyinde 11 mm boyutlu lokalize 
plevral kalınlaşma, sağ akciğer üst lob posterior 
segmentte bronşektazik değişiklikler ve plevraya 
uzanan yumuşak doku artışı, buzlu cam görü-
nümleri ve mikronodüler infiltrasyon, sağ akciğer 
alt lob posterobazal, sol akciğer üst lob anteriyor 
segmentlerde subplevral bül formasyonları sap-
tandı. 

Paranazal sinüs tomografisinde; her iki osteo-
meatal birim oblitere, sol frontal, bilateral maksil-
ler ve sfenoid sinüste, etmoid hücrelerde yumuşak 
doku görünümleri saptandı.

Febril nötropeni tablosunda olan hastaya sinü-
zit ve infekte bronşektazi tanılarıyla karbapenem 
ve glikopeptid tedavileri başlandı. Hastada yutma 
güçlüğünün olması, antibiyotik tedavisine rağmen 
ateşin devam etmesi nedeniyle, olası kandidemi 
düşünülerek tedaviye 400 mg/gün dozda fluko-
nazol eklendi.

Bu tedaviyle ateşi düşen hasta tedavi süresi 14 
güne tamamlanıp taburcu edildi.

HIV direnç testi sonuçlarına göre HAART 
tenofovir, emtrisitabin ve lopinavir + ritonavir 
olarak düzenlendi. Flukonazol tedavisine devam 
etmesi, profilaksi amacıyla azitromisin ve trime-
toprim-sülfametoksazol kullanması önerilerek bir 
ay sonra kontrole çağrıldı. 

Kontrole gelmeyen hasta 1.5 ay sonra ateş, 
nefes darlığı, ses kısıklığı, öksürük, balgam, yut-
ma güçlüğü, servikal, submandibüler, retroaurikü-
ler çok sayıda ağrılı lenfadenopati (LAP), sırtta, 
kol ve bacaklarda deriden kabarık, yer yer kurutlu 
yaygın cilt lezyonlarıyla yeniden hastaneye yatı-
rıldı. Flukonazol tedavisini bırakmış olan hastaya 
yeniden flukonazol tedavisi başlandı.

Fizik muayenede; ateş 37.2°C ölçüldü. Servi-
kal, submandibüler, retroauriküler, aksiller ve in-
guinal bölgede HAART başlanmasından 10 gün 
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sonra geliştiğini ifade ettiği, çapları 4-5 cm’ye 
ulaşan çok sayıda ağrılı LAP saptandı. Tonsiller 
hipertrofik gözlendi. Solunum sesleri kaba olup, 
yaygın ronküsleri vardı. Batın muayenesinde he-
patosplenomegali saptandı. Cilt lezyonları papüler, 
yer yer erode ve kurutluydu. Sırttaki lezyonlar 
molluskum kontagiyozum benzeri görünümdeydi 
(Resim 1,2). Dermatoloji konsültasyonu istendi. 
Lezyonlarından cilt biyopsisi yapıldı.

Laboratuvar testlerinde pansitopeni dışında bir 
patoloji gözlenmedi. Periferik yaymada atipik hüc-
re saptanmadı. CD4 hücre sayısı 56’ya yükselmiş, 
viral yük 1490 kopya/mL’ye gerilemişti. Tüm 
kültürleri alındı. Balgam kültüründe Candida spp. 
üredi. 

Toraks tomografisinde; paratrakeal, prekarinal, 
aortopulmoner, subkarinal, bilateral hiler konglo-
mere LAP kitleleri, sağ hiler kesimden perifere 
uzanan kaviter kitle lezyonları, lezyonların çev-
resinde üst, orta ve alt lob süperiyorda yaygın 
bronşiyolitle uyumlu retikülonodüler infiltrasyonlar, 
sağ posterior ve lateral bazal segmentte en bü-
yüğü 8 mm boyutunda nodüler lezyonlar izlendi.
PPD deri testi negatif saptandı.

Flukonazol tedavisi altındayken alınan balgam 
kültüründe kandida üremesi olması nedeniyle kla-
sik amfoterisin B tedavisine geçildi. Tedavi sıra-
sında reaksiyon gelişmesi üzerine amfoterisin B 
kesildi ve kaspofungin tedavisi başlandı. Boyunda 
gözle görülen hızla büyüyen, ağrılı ve solunum 
sıkıntısı yaratacak boyutta olan LAP’ların immün 
rekonstitüsyon sendromu (IRIS) ile uyumlu ola-
bileceği düşünülerek HAART’a ara verildi. On 
gün sonra hastanın semptomları geriledi. HAART 
yeniden başlandı. 

Bu dönemde hastanın iki gün kadar süren 
şuur bulanıklığı gelişti. 

Kraniyal manyetik rezonans (MR) görüntüle-
mesinde; mastoidit ile uyumlu bulgular raporlandı. 
Kitle lezyonu saptanmadı.

MR venografide; sol transvers sinüs distalinde 
lümende sinyalsiz alanlar izlendi. Erken dönemde 
trombüs gelişimi olabileceği bildirildi.

Hastaya lomber ponksiyon (LP) yapıldı. LP’de 
beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı artmıştı, ksan-
tokromik görünümdeydi, protein 71 mg/dL (15-
45 mg/dL), glukoz 52 mg/dL (42-70 mg/dL), 
eş zamanlı kan şekeri 98 mg/dL ölçüldü, hücre 
görülmedi. BOS yaymalarının Gram ve ARB bo-
yamalarında bakteri saptanmadı. BOS kültürün-
de üreme olmadı. Lateks aglütinasyon yöntemiyle 
BOS’da kriptokok antijeni pozitif bulundu.

Balgamın sitolojik incelemeleri sırasında C. ne-
oformans ile uyumlu görünüm saptandı. Hasta-
nın yatışı sırasında alınan kan kültüründe yedinci 
günde C. neoformans üredi. Antifungal duyarlılık 
testinde C. neoformans flukonazol ve amfoterisin 
B’ye duyarlı, kaspofungine orta duyarlı olarak 
saptandı. Kaspofungin tedavisi kesilerek 3 mg/
kg dozda lipozomal amfoterisin B tedavisine ge-
çildi. Bu tedaviyle hastanın genel durumu düzeldi, 
semptomları geriledi. Tedavi 45 güne tamamlan-

Resim 1. Kriptokok sepsisi cilt tutulumu.

Resim 2. Kriptokok sepsisi cilt tutulumu.
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dı. Antiretroviral ilaçların (tenofovir, emtrisitabin 
ve lopinavir + ritonavir) yanı sıra idame tedavisi 
olarak flukonazol 1 x 400 mg dozda kullanmak 
üzere taburcu edildi. 

TaRTıŞma

HIV/AIDS olgularının seyrinde görülen fırsat-
çı infeksiyonlar arasında C. neoformans’a bağlı 
infeksiyonlar önemli bir yer tutmaktadır. HIV 
infeksiyonu ile takip edilen ve nedeni bilinmeyen 
ateş tablosuyla izlenen olgularda, hastalık etkeni 
olarak kriptokokun (%24), tüberkülozdan sonra 
ikinci sırada yer aldığı bildirilmiştir[4]. 

Özellikle santral sinir sistemi tutulumu ve ak-
ciğer bulgusu olan hastalarda C. neoformans ön-
celikle akla getirilmesi gereken patojenlerden biri 
olmalıdır[5]. Kriptokok infeksiyonu tanısının konu-
labilmesi için uygun besiyerine ekilen kültürlerin 
yanı sıra, yaymaların uygun tekniklerle boyanması 
ve serolojik testlerin yapılması gereklidir. Olgumu-
zun nötropenik ateş tablosunda olması nedeniyle 
karbapenem ve glikopeptid içeren geniş spekt-
rumlu antibiyotik tedavisi başlanmış ancak cevap 
alınamamıştır. Bu durum olguda fungal infeksiyon 
olabileceğini düşündürmüştür. Farklı vücut bölge-
lerinde alınan kültürlerde kandida hakimiyeti sap-
tanmış, kullanılan kültür yöntemiyle ve yaymaların 
boyamasıyla kriptokok gösterilememiştir. Kandida-
ya yönelik olarak kandidemi dozunda flukonazol 
başlanmış ve bu tedaviye cevap alınmıştır. Bu 
dönemde antiretroviral tedavi de yeniden düzenle-
nerek başlanmıştır. HIV teşhisi konduğu günden 
itibaren tedavi ve takiplerine uyumu olmayan olgu 
bu kez antiretroviral tedavisini kullanmış ancak 
antifungal tedaviyi kullanmamış olarak 1.5 ay 
sonra daha kötü bir klinik tablo ile başvurmuştur. 

Antiretroviral tedavinin yeniden başlanmasıyla 
olgunun CD4 sayısı yükselmiş, viral yükü gerile-
miştir. İmmün hasarın düzelmeye başlamasına rağ-
men klinik tablonun ağırlaşması nedeniyle olguda 
IRIS olabileceği düşünülmüştür[6].

İmmün rekonstitüsyon sendromu, genellikle HIV 
ile infekte bireylerde antiretroviral tedavinin baş-
lanmasından sonra ilk üç ay içinde gelişmektedir. 
HIV/AIDS olgularında genellikle Mycobacterium 
tuberculosis, kriptokok, atipik mikobakteri, herpes 
virüs, parvovirüs ve CMV infeksiyonları, lenfoma, 
kaposi sarkomu, interstisyel lenfoid pnömonitis ve 

otoimmün hastalıkların seyrinde görülebilir. IRIS 
gelişmesi için gerekli olan risk faktörleri; genç 
yaş, HAART başlandığında CD4 sayısının dü-
şük olması, HIV-RNA düzeyinin yüksek olup hızla 
düşmesi, HAART başlanmadan önce bir fırsatçı 
infeksiyonun varlığı ve fırsatçı infeksiyon tedavisiy-
le HAART başlanması arasında kısa süre olması 
şeklinde özetlenebilir[7-10]. Sunulan olguda IRIS açı-
sından tüm risk faktörleri mevcuttur. IRIS’ın takip 
ve tedavisi ile ilgili kontrollü bir çalışma bulunma-
maktadır. Literatürde olgu serilerine dayanan çeşitli 
tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Bu görüşler ara-
sında steroid (prednizolon 0.5-1 mg/kg/gün ya da 
yüksek doz deksametazon) ve nonsteroid antiinf-
lamatuvar kullanımı yer almakta, bazı durumlarda 
HAART kesilmesi önerilmektedir[11]. Olgumuzda ilk 
hastaneye yatış sırasında antifungal tedaviyle klinik 
cevap elde edilmiş olması bize fırsatçı bir mantar 
infeksiyonunun varlığını düşündürmüş antifungal te-
davi yeniden başlanmış ve IRIS tablosunda olması 
nedeniyle uygulanmakta olan antiretroviral tedavi 
kesilmiştir. On gün içinde IRIS ile uyumlu olduğu 
düşünülen bulgular gerilemiştir.

Elde pozitif bir laboratuvar verisi olmamasına 
rağmen hastanın pansitopenik olması, ciltte bir 
kısmı molluskum benzeri görünümde olan dö-
küntülerin varlığı, toraks tomografisinde kaviter 
lezyonlar, retikülonodüler infiltrasyonlar, nodüler 
lezyonların saptanması, klinik seyirde şuur bu-
lanıklığının gelişmesi bize IRIS’a sebep olabile-
cek fırsatçı infeksiyon etkeninin kandidadan çok 
kriptokok olabileceğini düşündürmüştür[10,12-17]. 
Bu dönemde BOS’da kriptokok antijeninin po-
zitif saptanması, balgam yaymasında kriptokokla-
rın görülmesi ve kan kültüründe C. neoformans 
üremesi tanımızı doğrulamıştır. Literatürde HIV/
AIDS olgularında ve immünyetmezliği olan birey-
lerde kriptokok infeksiyonlarının seyri ile ilgili pek 
çok makale yer almaktadır. Sıklıkla kriptokoka 
bağlı menenjit olguları bildirilmektedir. Bu nedenle 
santral sinir sistemi bulgusuyla başvuran olgularda 
kriptokok menenjiti ilk akla getirilmesi gereken 
tablolardan biridir. Bizim olgumuzda uzun bir süre 
santral sinir sistemiyle ilgili bulgu saptanmaması 
erken dönemde başlanmış olan flukonazol teda-
visi nedeniyle semptomların baskılanmasına bağlı 
olabilir. Ancak kriptokok olgularında tek başına 
flukonazol tedavisiyle yeterli cevap alınamamak-
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tadır[18]. Sunulan hastanın taburculuk döneminde 
antifungal tedaviyi kullanmamış olması hastalığın 
dissemine bir hal almasına yol açmıştır. Daha 
sonra başlanmış olan klasik amfoterisin B tedavisi-
ne allerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle kullanılan 
kaspofungin tedavisi altında klinik tablo kötüleş-
miş ve kriptokoksemi gelişmiştir. Kan kültüründe 
kriptokok üremesi, kriptokok infeksiyonu saptanan 
olguların ancak %10-30 kadarında saptanmak-
tadır[1,19,20]. Kriptokoksemi saptanan olgularda 
bizim olgumuzda da görüldüğü gibi kemik iliği 
tutulumuna bağlı olarak gelişen pansitopeni, cilt 
tutulumu (%15), akciğer invazyonu ve menenjit 
tablosu görülebilmektedir[6,7,11-21]. Cilt lezyonları 
yavaş olarak büyüyen ve ülserleşen papüler ve 
molluskum kontagiyozum benzeri lezyonlar şeklin-
dedir. Bazı olguların tanısında cilt biyopsi örne-
ğinin uygun yöntemle boyanması ve cilt biyopsi 
materyalinin kültüründe kriptokok üremesi yardım-
cı olur[22]. Aynı şekilde lökopeni, trombositopeni 
gibi kemik iliği tutulumu olan olgularda kemik 
iliği aspirasyon materyalinin kültürü ve yaymaları 
kriptokok tanısını koydurabilir[16,17,23]. Bu neden-
le olgulara gereğinde tanı amaçlı invaziv girişim 
yapmaktan kaçınılmamalıdır. 

LP de tanıya yardımcı invaziv girişimlerden bi-
ridir. Kriptokok menenjitinde BOS’da hücre sayısı 
artmış olabileceği gibi, bazen bizim olgumuzda 
görüldüğü şekilde hücre artışı olmadan yalnızca 
BOS basıncının artışı ve protein yüksekliği de 
saptanabilir. Kriptokok menenjitinin kesin tanısı 
BOS’un Çini mürekkebiyle boyamasında kapsüllü 
mantar hücrelerinin görülmesi veya BOS kültürün-
de kriptokok üremesiyle konur. Kültür tanı için 
altın standarttır ancak en az üç gün alır. Duyar-
lılığı %50-80  arasındadır. Çini mürekkebiyle bo-
yama yönteminin özgüllüğü yüksek (%100) ancak 
duyarlılığı düşüktür (%50). Kriptokok antijen lateks 
aglutinasyon testi ise duyarlı bir yöntemdir, fakat 
yalancı pozitiflik veya negatiflikler görülebilmekte-
dir[24,25]. Aglutinasyon testinin en önemli avantajı 
kısa sürede sonuç vermesi, özellikle menenjit ol-
gularında tedavinin erken dönemde başlanmasına 
yardımcı olmasıdır. Sunulan olguda kriptokok me-
nenjiti tanısı BOS’da kriptokok antijeninin pozi-
tif bulunmasıyla konmuş, BOS kültüründe üreme 
olmamıştır. Kan kültüründeki üreme ise yedinci 
günü bulmuştur. 

Kriptokok menenjiti olgularında tedavi en az 
iki hafta süreyle amfoterisin B deoksikolat (0.7-1 
mg/ kg) ve flusitozin (100 mg/kg) ile uygulanan 
indüksiyon tedavisini takiben minimum sekiz hafta 
süreyle flukonazol (400 mg) tedavisi şeklinde plan-
lanmalıdır[26,27]. Flusitozinin ülkemizde bulunmama-
sı nedeniyle indüksiyon tedavisinde amfoterisin B 
ve flukonazol (800 mg/gün) kombinasyonu kullanı-
labilir. Amfoterisin B’nin kullanılamaması durumun-
da 2000 mg/gün gibi yüksek dozlarda flukonazol 
kullanımı tedavi seçeneklerinden biri olabilir[27]. 
Bizim olgumuz kriptokok menenjiti tanısı kon-
duğunda kaspofungin tedavisi almaktaydı. Kaspo-
funginin kriptokok tedavisinde yeri yoktur[28-30]. 
Ancak vorikonazolün etkin olabileceğini gösteren 
deneysel çalışmalar ve olgu sunumları mevcut-
tur[30,31]. Olgumuzun kan kültüründe üreyen krip-
tokokun antifungal duyarlılık testinde amfoterisin 
B’ye, flukonazole ve 5 flusitozine duyarlı, kaspo-
fungine dirençli olduğu saptanmıştır. Lipozomal 
amfoterisin B tedavisine yanıt alınmış, indüksiyon 
tedavisini takiben konsolidasyon tedavisine fluko-
nazol tedavisiyle devam edilmiştir. Halen süpresif 
dozda flukonazol kullanmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak; HIV pozitif hastalarda kripto-
kok infeksiyonu farklı klinik tablolarla karşımıza 
çıkabilir. Genellikle menenjit olguları görülmekte-
dir. Ancak cilt döküntüsüyle başvuran, lökopeni 
ve trombositopeni görülen, solunum sistemine ait 
bulguları olup akciğerde kaviter ve nodüler görü-
nümler saptanan olgularda kriptokok infeksiyonu 
akılda bulundurulmalıdır. Bu olgularda erken tanı 
ve tedavi de hayati önem taşımaktadır. Bu konu-
da kriptokok antijeninin lateks partikül aglütinas-
yon testi yardımcı olabilir. 

Uygun tedaviye rağmen klinik tablonun kötüye 
gitmesi durumunda tedavi başarısızlığının yanı sıra 
immün rekonstitüsyon sendromu da akılda bulun-
durulmalıdır. 
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