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Epidemiyoloji  

• Yılda yaklaşık 223 100 yeni olgu, 181 100 ölüm 
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CD4 sayısı 100 hücre/mm3’ün altında olanlarda  

Rajasingham R. Lancet Infect Dis 2017 



Epidemiyoloji 

Cryptococcus  spp 

C.neoformans 
Çoğunlukla etken 
Dünyanın her yerinde 
 

C.gattii 
Nadiren etken  
Avustralya, subtropikal ülkeler  
ve Pasifik bölgesinde  

 



Güvercin (40 C’ de inhibe) 
Tavuk 

Toprak 

Kriptokok 

Kontamine bitki 

Risk grupları 
-HIV 
-Kortikosteroid 
-Organ nakli 
-Sarkoidoz 
-TNF-alfa blokeri 
-Malignite 
-BY 
-Siroz 

İnsan Akciğer 
Hematojen yayılım 

Kriptokok meningoensefaliti 

Bulaşma  



Bulaşma  

• Kriptokoklar, çevrede yaygın olarak bulunur 

– özellikle güvercinler ve tavukların 
bulunduğu yerlerde, toprak 
örneklerinde olmak üzere 

• Güvercinler ile  insan infeksiyonları 
arasındaki  ilişki şüpheli 

• Salgınlarla, güvercinler arasında bağlantı 
gösterilememiş 

• Etken çevrede bulunan basidiosporların ve maya 
hücrelerinin solunmasıyla bulaşır 
– Elimine edilir 
– Latent kalır 
– Pulmoner infeksiyona yol açar 
– Dissemine infeksiyona yol açar (tipik olarak SSS 

tutulumu)   



  Kriptokok meningoensefaliti  



Klinik 

Ateş 

Halsizlik 

Başağrısı  

(1-2 hf)   

Menenjit 

Meningoensefalit  

• Genellikle subakut  seyirli, ancak akut veya kronik olabilir 

• Ense sertliği, fotofobi gibi klasik meningeal semptomlar, olguların 1/3-
1/4’inde 

• Nadiren koma ile başvuru ve birkaç gün içinde ölüm görülebilir 

• Mental durumda değişiklik  %24 

• Fokal nörolojik defisit  % 6 



• İntrakraniyal basınç artışına bağlı, letarji, mental durumda 
değişiklik, kişilik değişiklikleri, hafıza kaybı gibi ensefalopatik 
bulgular   

• İKB artışı, morbidite ve mortaliteyi arttıran önemli bir faktör 

• Takipne ve cilt lezyonları gibi dissemine hastalığın diğer 
bulguları 

• Kriptokokkoma olgularında fokal nörolojik defisitler, körlük, 
nöbetler ve İKB artış semptomları görülebilir 

• Serebral vaskülit ve venöz sinüs trombozu bildirilmiş 

Klinik 



Tanı 

• Kültür 

• Mikroskopi 

• Histopatoloji  

• Kriptokokal antijen 

 

 

Guideline for the prevention and treatment of opportunistic infections in 
HIV-Infected Adults and Adolescents, 2017  



Kültür  

• Kültür 
– Kriptokok menenjitinde 

kan kültürü %55, 
–  BOS kültürü %95 (+) 
– 3-7. günde krem rengi 

mukoid koloniler 
– Tedavi alanlarda 4 haftaya 

kadar uzayabilir   

 
 • Antifungal duyarlılık testleri rutinde önerilmez 

• Relaps veya persistans durumunda önerilir   

 
 Perfect  JR. Clin Infect Dis. 2010;50:291–322 

DHHS OI Guidelines 2017  



Mikroskopi  

Çini mürekkep 

• Çini mürekkep (BOS 
duyarlılık %80) 

      Gram boyama 



Histopatoloji  

• Doku biyopsi,  sitoloji, BAL, ince iğne 
aspirasyon örnekleri 

Plevral biyopsi HE • Doku örneklerinde, minimal 
inflamasyon, granülasyon, fibrozis 

• Mucicarmine ile kapsül berrak ve 
maya kırmızı  boyanır, spesifik  

 

• Methenamin-silver  



Kriptokok Antijeni  

• BOS CrAg: %93-100 duyarlı, %92-100 özgül 

• Serum CrAg: Hem SSS, hem de SSS dışı infeksiyonlarda pozitif 

• Serum CrAg pozitif ise meningeal hastalığı dışlamak için LP 

• LA 

• ELISA 

• Lateral Flow Assay, CrAg saptamak için kullanılan yöntemler 



Boulware DR. Emerge Infect Dis 2014;20:45  

• LFA , LA, kültür ve çini mürekkep ile bakıyla 
kıyaslandığında en iyi performansı gösteren test  



• Serum CrAg semptomların başlangıcından haftalar, aylar 
önce pozitif bulunabilir 

• Serum CrAg titresi ile ölüme kadar geçen süre arasında 
lineer ilişki var (her 33 gün için titrede 2 kat artış)  



• CD4≤ 100/mm3, asemptomatik hastalarda, preemptif 
serum CrAg tarandığında, ≥1:160 titre = SSS tutulumu 
varlığı (duyarlılık %88.2, özgüllük 82.1)  



Radyoloji 

• LP öncesi  görüntüleme kafa içi basınç artışı, SSS kitle şüphesi olanlarda 

• HIV infeksiyonlu olgularda kriptokoka bağlı kitle lezyonu nadiren görülür 

• Hidrosefali saptanırsa ventriküler şant gerekebilir 

LP öncesi BT ve MRI  

Kafa içi basınç artışı 

Kitle Toksoplazma,TB,Lenfoma 

Hidrosefali  



Radyoloji 

BT 
•Diffüz atrofi  
•Hidrosefali ve kitle lezyonları 

(%10)  
•%40’lara varan oranda 

nonspesifik, normal 

Meningeal veya parankimal tutulum  
• Perivasküler alana yayılım  
•Bazal ganglionları tutan parankimal  
kriptokokoma: nadir  



Lomber Ponksiyon 

• LP tanıyı doğrulamak için gerekli 

• BOS’da düşük hücre (50 h/mL vb), 
mononükleer h hakimiyeti 

• Protein hafif yüksek, glikoz sıklıkla düşük 

• Kültürle doğrulanmış olguların %25-30’unda 
BOS profili normal  

• LP mortalite ve morbiditeyle ilişkili olan İKB’ı 
ölçmek için de önemlidir 



        

 Akciğer Tutulumu  



Klinik  

 

 

• Öksürük 
• Dispne 
• Göğüs ağrısı 

 

• Ateş, 
• Halsizlik,  
• Kilo kaybı  

 

 
• Hemoptizi 
• Hipoksemi  

 

•HIV ile infekte olgularda pulmoner tutulum genellikle yaygın 
infeksiyonun bir komponentidir 
• Asemptomatik kolonizasyon - ARDS  

İzole pulmoner 
infeksiyon  

Öksürük dispne  

Lober konsolidasyon, nodüler infiltratlar 



-Disseminasyon % 80 
-Kanda CrAg(+) 

Radyoloji 
Lokal veya diffüz infiltrasyon 
Nodül 
Hiler LAP 
Kavitasyon 
Plevral efüzyon 

 

Balgam, BAL, Akciğer biyopsi 
örnekleri 
Yaygın infeksiyon? LP  
Serum ve BOS, kültür ve CrAg 

Tanı  



İntersitisyel pnömonili hasta:  

61 yaş erkek hasta, alveolar alan makrofajlar, mucicarmin ile boyanmış mayalar  



Akciğer tomografisi 
Nodüler lezyon %93.3 
Kavitasyon %78.6  
Pulmoner infiltrasyon %31.7  
Plevral efüzyon %11.6  

  

49 yaş erkek 
3 ay önce başlayan LAP, 1 aydır ateş 
HIV (+), CD4: 108 h/mm3 

Serum CrAg: 1:40 
Akc. BT: pulmoner nodül 
Akc. biyopsi: kapsülsüz maya (alcian 
blue ile) 



SSS ve Akciğer Dışı Tutulumlar 



• KC 

• LAP 

• Periton 

• Surrenal 

• Ürogenital 

• Göz (MSS tutulumu?) 

• Prostat 

SSS ve Akciğer Dışı Tutulumlar 



Dissemine infeksiyon 

%15 cilt % 10 kemik 

Vertebrada litik lezyon 
-Papül 
-Plak 
-Selülit 
-Apse 
-Ülser 



Tedavi  

İndüksiyon tedavisi 

(En az 2 hafta)  

Sürdürme  Tedavisi  
 (Sekonder Proflaksi) 

(En az 1 yıl)  

Konsolidasyon tedavisi  
(En az 8 hf)  



İndüksiyon Tedavisi  
İlk Seçenek 

Lipozomal Amfoterisin B İV 3-4 mg/kg/gün+ Flusitozin oral 25 mg /kg /gün 4 kez (AI) 
VEYA 
Amfoterisin B deoksikolat İV 0.7-1.0 mg/kg/gün + Flusitozin oral 25 mg /kg /gün 4 kez (AI) 
 

Guideline for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-Infected Adults and Adolescents, 2017  

Alternatif 

Amfoterisin B lipid kompleks İV 5 mg/kg/gün + Flusitozin oral 25 mg /kg /gün 4 kez (BIII) 

Lipozomal Amfoterisin B İV  3-4 mg/kg/gün + Flukonazol 800 mg oral veya İV  800 mg/gün (BII) 

Amfoterisin B deoksikolat  İV 0.7-1.0mg/kg/gün + Flukonazol 800 mg oral veya İV  800 mg/gün (BI) 

Lipozomal Amfoterisin B İV  3-4 mg/kg/gün ( BI) 

Amfoterisin B deoksikolat 0.7-1.0mg/kg/gün (BI) 

Flukonazol oral veya İV 400 mg/gün + Flusitozin oral 25 mg /kg /gün 4 kez (BII) 

Flukonazol oral veya İV 800 mg/gün + Flusitozin oral 25 mg /kg /gün 4 kez (BII) 

Flukonazol oral veya İV 1200 mg/gün (CI) 



• Klasik Amfoterisin B, ile lipozomal amfoterisin B, 3 ve 6mg/kg/gün 
karşılaştırılmış 

• Etkinlik her 3 grupta aynı iken, nefrotoksisite Lipozomal Amfoterisin B 3 
mg/kg/gün ile en düşük  



• 64 HIV+ ilk kriptokok menenjit epizodu 
• Randomize, kontrollü çalışma  

– Amfoterisin B (0.7 mg/kg/gün),  
– Amfoterisin B + flusitozin 100 mg/gün, 
– Amfoterisin B+ flukonazol 400 mg/gün, 
– 3 ilaç ile tedavi 

• BOS kriptokok kültürlerinde, tedavinin  3, 7, 14. günlerinde koloni 
sayımı 

• BOS sterilizasyonu Amfoterisin B +flusitozin ile,  
– Amfoterisin B’den (p= 0,0006),  
– Amfoterisin B+flukonazolden (p=0.02) 
– ve üçlü tedaviden (p=0.02)  belirgin olarak hızlı 

 



Amfoterisin B + 800 mg flukonazol, Amfoterisin B’den üstün  





Tedavi  
 

Konsolidasyon tedavisi  
(En az 2 hf başarılı indüksiyon 

tedavisinden sonra*)  

Tercih edilen 
 Flukonazol 400 mg/gün oral/ İV (AI) 

Alternatif  
İtrakonazol  200 mg/kg x2 oral (CI) 

       Sürdürme  Tedavisi 
(Sekonder Proflaksi)  

Flukonazol 200 mg/kg /gün 
oral (AI) 

 
* Klinik iyileşme ve tekrarlayan LP’ler ile negatif BOS kültürü 

En az 
1 yıl 

En az 
8 hf 



Sekonder Proflaksi 

 

İndüksiyon ve konsolidasyon 
tedavisi tamamlanan,  
Sekonder proflaksisi en az 1 yıl 
sürdürülen,  
Kriptokok infeksiyonu açısından 
asemptomatik, 
 CD4 sayısı ≥ 3 ay, >100 h/mm3   

 

CD4 sayısı tekrar <200 h/mm3  

 

    Sekonder proflaksi      
yeniden başlanır 

 

  Proflaksi kesilir 



Tedavi  
 

 
 
SSS  dışı ekstrapulmoner 
kriptokok  
Diffüz pulmoner hastalık  

 

SSS infeksiyonu ile aynı tedavi 

 
SSS dışı fokal pulmoner hastalık 
ve izole kriptokok antijenemisi  

Flukonazol 400 mg /gün oral 12 ay 

 
 
SSS  kriptokokkoma   

 

İndüksiyon tedavisi en az 6 hf  
Konsolidasyon tedavisi 6-18 ay 

Kitle etkisi ve ödem için KS 
≥ 3 cm cerrahi 



• Randomize klinik çalışma  
 

• Afrika’da 177 HIV ile infekte ART almayan kriptokok menenjitli hasta  
– Antifungal tedaviden sonra ART 1-2 hf içinde (ort 8 gün) başlananlarla  
– 5 hf sonra (ort. 36 gün) başlananlar kıyaslanmış 

 

• 6 aylık mortalite, erken başlanan grupta yüksek (%45 - %30, p=0.008) 
 

• Bu artış özellikle ilk 8-30 gün içinde belirgin (p=0.007) 
 

• BOS BK < 5 h/µL olsa bile mortalite erken grupta yüksek (p=0,008)  



İKB Artışı Yönetimi 

• Kriptokok menenjitli tüm olgularda tanı anında açılış basıncı 
ölçülmeli  

• Konfüzyon 
• Bulanık görme 
• Papilödem 
• Alt ekstremite klonusu veya İKB artışının diğer nörolojik 

semptomları olan hastalarda, İKB düşürülmeli 
 

• 20-30 ml BOS alınması, BOS basıncını yarı yarıya azaltır 

• İKB artışı semptom ve bulguları  tamamen geçinceye 
kadar günlük uygulanmalı 



İKB Artışı Yönetimi 

• Tekrarlayan LP’leri tolere edemeyen  veya çok 
sayıda LP’ye rağmen serebral ödem semptom ve 
bulguları geçmeyen olgularda, lomber dren veya 
ventrikülostomi ile BOS şantı, düşünülmelidir 
(BIII) 

• Kortikosteroidler ve mannitol İKB’ı düşürmede 
etkili değildir ve kullanılmamalıdır (AIII) 

• Asetazolamid İKB’ı düşürmede etkili değildir ve 
hiperkloremik asidoza yol açabilir, 
kullanılmamalıdır (AI) 



• 451 Asya ve Afrikalı hasta, çift-kör randomize çalışma, güvenlik nedeniyle 
durdurulmuş  

• Amfoterisin B + flukonazol tedavisinin yanında 6 hf deksametazon veya plasebo 
• Mortalite deksametazon grubunda daha yüksek (p=0.45), yan etki daha fazla 

(p<0.001) 
 



• HIV ile ilişkili kriptokok menenjit tedavisinde 
IRIS dışında kortikosteroid kullanımı önerilmez 
(BIII) 



Yan Etki Yönetimi 

• Amfoterisin B infüzyonundan önce 500- 1000 ml salin 
solüsyonu nefrotoksisite riskini azaltmakta 

• İnfüzyondan 30 dk önce asetaminofen (650mg) veya 
difenhidramin (25-50 mg) veya hidrokortizon (50-100 
mg) verilmesi infüzyon ilişkili yan etkileri azaltır ( BIII) 
fakat bu uygulamayı  destekleyen veri yetersizdir. 

• Meperidin (infüzyon sırasında 25-50 mg) amfoterisin 
B’ye bağlı rigorun önlenme ve tedavisinde etkilidir (BIII)  



Yan Etki Yönetimi 

• Flusitozin kullanılıyorsa serum düzeyi ölçülmeli 
(oral dozdan 2 h sonra ve 3-5 doz sonra), ilaç 
konsantrasyonu 25-100 mg/L olmalı 

• Renal fonksiyonlar yakından izlenmeli 

• Kreatinin klirenste her %50 azalma için, flusitozin 
dozu %50 azaltılmalı 

• İki haftada bir sitopeni gelişimi açısından kan 
sayımı yapılmalı 

• Hepatotoksisite ve Gİ toksisite açısından izlenmeli  

 



IRIS  

DHHS Guideline 2017 

Etkin antifungal tedavi 
Mikrobiyolojik düzelme 

 Klinik kötüleşme 
IRIS  

Kültür pozitifliği 
devam ediyor  

Klinik kötüleşme  
Tedavi başarısızlığı  



IRIS  

• Olguların ~%30’unda etkin ART başlanmasından sonra 
IRIS görülür  

• Kriptokokal IRIS gelişen olgular,  daha çok ART almayan, 
HIV RNA düzeyi yüksek, BOS inflamasyonu düşük 
olanlar  

• ART ve antifungal tedavi sürdürülmeli ve yüksekse İKB 
düşürülmeli (AII)  

• Bazı uzmanlar kısa dönem kortikosteroid öneriyor (CIII) 

 

 

 
Shelburne SA. Clin Infect Dis 2005; 1049-52. 
Muller M. Lancet Infect Dis 2010;251-61. 
Boulware DR. J. Infect Dis 2010; 962-70.  
DHHS Guideline 2017   

 

 

 
 

 

  



 



IRIS  

• Diğer kriptokok formlarında IRIS görülme 
oranı daha düşük 

• Lenfadenit, kütanöz abse, kemik 
lezyonları olarak ortaya çıkabilir 

• Yaklaşım kriptokokal menenjit ile ilişkili 
İRİS ile aynı 

• ART sürdürülmeli, antifungal tedavi 
başlanmalı veya sürdürülmeli, 

glikokortikosteroidler düşünülmeli (CIII)  



Tedavi başarısızlığı  

• Tedavi başarısızlığı, İKB artışı tedavisini de içeren, 
•  2 haftalık uygun tedaviden sonra  
• Kültür pozitifliği ve klinik bulguların devam etmesi 
veya  
• Relaps olarak ≥4 hafta tedaviden sonra kültür pozitifliği ile 

birlikte semptomların tekrarlaması  
• Direkt primer flukonazol direnci bildirilmiş, ancak sık değil 
• Rutin duyarlılık testi önerilmiyor ancak tedavi başarısızlığı 

olasılığı için suş saklanmalı 
• Persistan hastalığı veya relaps olanlarda, flukonazol MİK ≥16 

µg/mL ise dirençli kabul edilebilir  
 
 



• Tedavinin 2. haftasında BOS kültürü pozitif ise 
Amfoterisin B ve flusitozin tedavisi BOS steril 
oluncaya kadar sürdürülmelidir  (BIII) 



Tedavi başarısızlığı  

• Flukonazol monoterapisi ile başarısızlık durumunda, Amfoterisin B 
(flusitozin ile veya tek başına)  
 

• Tedavi başarısızlığı durumunda, Lipozomal amfoterisin B  veya 
amfoterisin B lipid kompleks, deoksikolat formundan daha iyi tolere 
edilir ve daha etkindir (AII)  
 

• Yüksek doz flukonazol +flusitozin (BIII)  
 

• Ekinokandinler Kriptokok türlerine etkisiz, önerilmez (AII) 
 

• Flukonazole direnç dışında, yeni triazollerin (vorikonazol, 
posakonazol) üstünlüğü yok 
 



Kötü prognoz 

• BOS’ ta çini mürekkebi pozitif 

• BOS veya serum Ag titresi>1/32 

• BOS lökositi <20/mm3 

• LP’ da basınç yüksek 

• Malignite 



Önleme  

• Kriptokoklar yaygın olarak her yerde bulunur 

• HIV ile infekte olguların C.neoformans ve 
C.gattii ile karşılaşmaktan kaçınmaları 
mümkün değildir 

• Kuş çıkartıları ile temas etmenin infeksiyon 
riskini arttırdığına dair sınırlı epidemiyolojik 
kanıt  



Önleme  

• Yeni tanı alan, CD4≤100 h/µL, özellikle CD4≤50 h/µL olanlarda, 
– klinik bulgu olmasa da rutin serum CrAg istenmesi  
– Pozitif bulunanların menenjit açısından değerlendirilmesi (uzman 

önerisi) 

 
• Prospektif klinik çalışmalar, CD4≤100 h/µL olan hastalarda flukonazol veya 

itrakonazol ile proflaksi, primer kriptokok infeksiyonlarını azaltıyor 
     Powderly WG. N Eng J Med. 1995; 700-705 

     McKinsey DS. Clin Infect Dis. 1999: 1049-56.    

• Kriptokokal hastalığın çok yaygın olmadığı bölgelerde, serum kriptokok 
antijen testi pozitif değilse, maliyet, ilaç direnci, ilaç etkileşimleri göz 
önünde bulundurularak, primer proflaksi önerilmez (BII)  
     AIDS/INFO Guideline 2017.   

 



 









Teşekkür ederim  


