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Mikrobiyoloji

Kapsüllü maya
• 19 kriptokok türünün arasında iki majör patojen

• Cryptococcus neoformans ve Cryptococcus gattii

• 1894 yılında Buschke tanımlıyor

• Kapsül aglütinasyon reaksiyonuna göre 4 serotipi vardır
• A → Cryptococcus neoformans var grubii →                             

5 genotipe ayrılır: VNI, VNII, VNBI, VNBII, hibrit VNIII
• B → Cryptococcus gattii
• C → Cryptococcus gattii
• D → Cryptococcus neoformans var neoformans

Çini mürekkebi Calcofluor beyazı

Musikarmin Fontana-Masson 



Patogenez

• Virulans faktörleri

• Patojene karşı hücresel, humoral ve doğal bağışıklığın koordineli çalışmasıyla etkili
bir cevap

Konak savunması

Virulans İnokulum miktarı

Kapsül
Melanin
Yüksek sıcaklıkta üreme
Üreaz
Fosfolipaz



Etken çevrede bulunan basidiosporların ve maya hücrelerinin inhalasyonuyla bulaşır 
–Elimine edilir 
–Latent kalır 
–Pulmoner infeksiyona yol açar 
–Disemine infeksiyona yol açar (tipik olarak MSS tutulumu) 



Patogenez

• Doğal bağışıklıktan kaçarak kan-beyin bariyerini 
aşabilir

• MSS’ye tropizm nedenleri:
• BOS’un uygun bir üreme ortamı olması

• Serumda kriptokok üremesini inhibe eden faktörlerin (kompleman
yolağı) BOS’da az olması ya da hiç olmaması, 

• Dopaminin kriptokok virulans faktörlerinden biri olan 
melanin üretimi için substrat oluşturması

Histopatolojik olarak beyin 
tutulumunun gösterilmesi 
nedeniyle ‘menenjit’ yerine 
‘meningoensefalit’ terimi 
kullanılmalı



Epidemiyoloji

• C.neoformans endemik değildir, 
çevrede oldukça yaygın bulunur
• C.gattii tropikal ve subtropikal

bölgelerde sık görülür

• HIV pandemisinin ortaya çıkması, 
transplantasyon yapılan ve 
kortikosteroid kullanılan hastaların 
artmasıyla invazif mantar 
infeksiyonlarının “uyanan devi” 
olarak ön saflarda dikkat çekmeye 
başlamıştır



Epidemiyoloji

CD4+ T lenfosit ˂ 100/mm3
HIV’le infekte bireylerin mortalitesinin
%15’inden sorumlu

• Kriptokok infeksiyonu insidansı etkin ART 
sonrası HIV’le infekte bireylerde azalmıştır *

• Yılda yaklaşık 223 000 civarında olgu 181 000 
ölüm

* Rajasingham R, Lancet Infect. Dis. 2017;17:873–81.



Epidemiyoloji - Risk faktörleri

HIV infeksiyonu CD4+ lenfopenisi

Tranplantasyon Periton diyalizi

Lenfoproliferatif hastalıklar SLE

Sarkoidoz Monoklonal antikorlar (İnfliksimab,
etanersept, adalimumab ,alemtuzumab)

Kortikosteroid tedavisi GM-CSF’ye karşı antikorlar

Siroz Tirozin kinaz inhibitörleri (ibrutinib)

Hiper-IgM ve Hiper-IgE sendromu

* Perfect JR, Mandell. 2020; 3146-61.



Epidemiyoloji - Risk faktörleri

• Cryptococcus neoformans normal olduğu bilinen konaklarda da hastalık 
yapmaktadır
• Sıklıkla CD4+ lenfopenisi, GM-CSF antikorları, GATA-2 mutasyonları ve IFN-γ

antikorları gösterilmiştir* 
• Kriptokok infeksiyonu teşhisi konduğunda her zaman altta yatan hastalık veya 

durum belirlenmeye çalışılmalı

• Normal konaklarda hastalık gelişmesi beklenmez
• Çok merkezli bir çalışmada HIV olmayan bireylerde gelişen kriptokok

menenjitinde hastaların %22’sinde altta yatan herhangi bir hastalık 
saptanmamıştır**

* Applen Clancey S, MBio. 2019;10(1):e02733-818.
** Pappas PG, Clin Infect Dis. 2001;33:690.



Kriptokok menenjiti - klinik bulgular

HIV hastalarında
• Ense sertliği, fotofobi gibi klasik meningeal

bulgular 
• Olguların 1/3 - 1/4’ünde 

• Nadiren koma ile başvuru ve birkaç gün 
içinde ölüm görülebilir 

• Mental durum değişikliği %24 
• Fokal nörolojik defisit % 6 
• Genellikle subakut seyirli (1-2 hafta) ancak 

akut veya kronik olabilir 

Ateş 
Halsizlik

Baş ağrısı

HIV dışı hastalarda
• Değişken klinik prezentasyon
• Ateş %50
• Birkaç gün-aylarca süren 

semptomlar (subakut-kronik)



Tanı
• Mikroskobik inceleme

• Çini mürekkebi
• Histopatolojik boyalar (Gomori-metenamin gümüş boyası)
• Polisakkarid kapsül boyaları (musikarmin ve alsiyan mavisi)

• Kan, BOS, BAL kültürü
• Uzun inkübasyon

• Kanda ve BOS’ta kriptokok antijen tespiti
• Lateks aglütinasyon, ELISA, LFA
• HIV dışı hastalarda  duyarlılığı daha düşük

• PCR? multipleks
• Radyografik görüntüleme

• Kriptokok lezyonları, hidrosefali, infarkt alanları



• 101 kriptokok menenjiti, 266 kontrol
• 47 kriptokoksemi, 188 kontrol
• Kriptokok menenjiti risk faktörleri

• AIDS aOR: 181.4
• Kalsinörin inh. haricinde hücre baskılayıcı 

immünsüpresif rejim aOR: 15.9
• Dekompanse siroz aOR: 8.5

• Kriptokoksemi risk faktörleri
• AIDS aOR: 216.3
• Dekompanse siroz aOR: 23.8
• Kalsinörin inh. haricinde hücre baskılayıcı 

immünsüpresif rejim aOR: 7.3
• Otoimmün hastalık aOR:9.3

PloS One. 2015 Mar 6;10(3):e0119090.
Bhatt M, Mycoses. 2021;64:1073-82.

• 114 hasta, % 20.2 HIV infeksiyonu, %9.6 transplantasyon, % 
70.2 NHNT
• Kronik karaciğer hastalığı, malignite, diyabet, kronik 

akciğer hastalığı, otoimmün hastalıklar
• Mortalite % 28.1 (32/114), relaps %10.5 (12/114)
• Transplant hastalarında mortalite daha yüksek (OR = 2.346)
• HIV hastalarında relaps daha sık (OR = 7.525)
• Kronik karaciğer hastalığı mortalite için bağımsız risk faktörü 



• ‘non-HIV non-transplant’ 
grubunda
• Kortikosteroid kullanımı
• Sigara içiciliği
• Malignite
• Akciğer hastalığı
• Diyabet

• HIV hastalarında son yıllarda 
ART ile birlikte insidans ve 
mortalitenin azaldığı

• Diğer grupta ise tanı ve 
tedavide gecikmenin 
mortaliteyi arttırdığı 



Hematolojik malignite ve kriptokok
• Rituksimab, alemtuzumab, fludarabin, siklofosfomid gibi lenfosit tüketici ajanlar kriptokokoz riskini arttırır
• Tedavi naif hastalarda da hastalık (+)

• Maligniteye özgü T hücre düzensizlikleri 

• En sık kriptokok infeksiyonu lenfomalarda (%50)
• En az AML’de %3 (lösemi hastalarında lenfoid soy korunduğundan)

• Hodgkin lenfoma → Brentuximab vedotin (CD30 monoklonal antikor)
• Multipl myelom → siklofosfomid, bortezomib, pomadilomid, deksametazon
• Myelofibrosis → ruloksitinib (JAK ½ inhibitörü)
• KLL → ibrutinib↑
• Allojoneik kök hücre alıcıları → CD4+ lenfosit rekonstitüsyonu geç, nadiren bildirilmiş, antifungal profilaksi?
• Otolog kök hücre alıcıları → nadiren

* Nematollahi S, Mycoses 2020; 63(10):1033-1046.



İbrutinib ve kriptokok

• KLL, Waldenström makroglobulinemisi ve Mantle hücreli lenfoma
tedavisinde kullanılır
• İbrutinib Bruton tirozin kinazını (BTK) geri dönüşümsüz inhibe ederek 

B hücrelerinin işlevini engeller
• Kemotaksi, hücresel adhezyon, migrasyon ve sitokin yanıtını bozar
• BTK makrofajlardaki NFkB aktive ederek fungal klirenste kilit rol alır

• İbrutinibin neden olduğu bir kriptokok menenjiti olgumuz*
• 73 yaş kadın, KLL tanılı, 8 aydır ibrutinib alıyor, semptomları 1.5 aylık
• BOS ve kan kültüründe C. neoformans üredi

* Klimik 2022, Abstract no:232



İbrutinib ve kriptokok
• Literatürde ibrutinibe bağlı geliştiği bildirilen 20’ye yakın kriptokok

infeksiyonu olgusu vardır*
• Bu olguların çoğu pnömoniyle prezente olmuş, ibrutinib tedavisinin ilk 6 ayında 

görülmüş ve tedaviye devam edilmesine rağmen prognozları kötü seyretmemiş

Brochard J, Med Mal Infect. 2020 Nov;50(8):742-745.

Klinisyenler özellikle tedavinin ilk 
aylarında, ibrutinib alan 
hematolojik maligniteli
hastalarda ortaya çıkan kriptokok
infeksiyonu riskinin farkında 
olmalıdırlar



Siroz ve kriptokok

• 47 hasta, 9’u mortal (%19)
• 30 ve 90 günlük sağkalım; %93.6, %80.9
• 90 günlük mortaliteyle ilişkili risk faktörleri:

• Kriptojenik siroz HR: 7.567
• aPTT ↑ HR:1.117
• Child Pugh skoru ↑ HR:2.146

• Trombosit sayısı (HR:0.965) koruyucu faktör
• Mortal seyreden olgularda BOS lenfosit sayısı daha yüksek (95&60, p ˂ 0.001)
• MELD-Na skoru 30 günlük mortaliteyi, Child Pugh skoru 90 günlük mortaliteyi

tahmin etmede daha iyi

Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2021 Oct;20(5):460-
468.

• Sirozda hücresel ve humoral
immünitede azalma
• Doğal bağışıklık 

hücrelerinin fagositoz 
aktivitesinde azalma

• Kompleman eksikliği



Diyabet ve kriptokok

• HIV-negatif bireylerdeki kriptokok infeksiyonunun %10-20 si DM’li bireyler
• Kasım 2020 de DM’li hastalarda kriptokokoz taranmış, olgu sunumları, olgu 

serileri ve orijinal makaleler 
• 28 çalışma (24 tekli olgu, 4 geriye dönük çalışma)
• 47 hasta, %75’i erkek, median yaş 60 (27-79)
• %68.1 kriptokok menenjiti
• Kültür/mikroskobi (+) %80, antijen (+) %19, histopatoloji (+) %19
• Mortalite %38.3

o Kötü kontrollü diyabet, 
hiperglisemi
o Patojenin üremesi için 

zengin bir ortam sağlar
o Nötrofil kemotaksisini, 

fagositozu ve hücresel 
immünitenin işlevini 
bozar



Romatolojik hastalıklar ve kriptokok

• SLE’li hastalarda görülen invazif fungal infeksiyonlarda
2. sırada 
• SLE’li hastalarda fırsatçı infeksiyonlar **
• 55 kriptokok menenjiti olgusu saptanmış, insidans %0.5
• Prednizolon dozu ≥30mg/gün olduğunda risk 9.69 kat daha 

fazla
• Mortalite %23.6

*Su C, Ther Adv Musculoskelet Dis. 2021 Nov 23;13:1759720X211058502.
**Fang W, Emerg Microbes Infect. 2016 Sep 7;5(9):e95.

Kriptokok menenjitinde 
görülebilecek nonspesifik
bulgular romatologlar
tarafından steriod
kullanımına bağlı psikoz, 
lupus MSS tutulumu ya da 
diğer fungal olmayan 
infeksiyonlar olarak 
değerlendirilir, bu da tanıda 
gecikme ve uygun olmayan 
tedavilerle hastalık 
prognozunu kötüleştirir



Romatolojik hastalıklar ve kriptokok

• Romatoid artrit, dev hücreli artritte, Sjögren sendromunda kriptokok
menenjiti bildirilmiş

• RA’lı hastalarda kriptokok infeksiyonu insidansı %0.22, risk faktörleri:
• Steroid kullanımı
• Kronik böbrek yetmezliği, aOR: 2.72
• Adalimumab kullanımı, aOR: 4.5
• Anti-TNF ajan kullananlarda hastalığa yakalanma süresi daha kısa (1.5 ± 1.2 yıl

versus 8.4 ± 5.5 yıl, p < 0.001)

Liao TL, Clinn Microbiol Infect. 2016 Sep;22(9):815.e1-815.e3.
Lv J, Arch Rheumotol. 2017 Apr 4;32(4):361-364.
Liu S, 2019 Aug 28;44(8):905-910.



Sarkoidoz ve kriptokok

• 40 olgu, median yaş 39 (30–48)
• %40’ı tanı anında immünomodülatuar tedavi almaktaymış
• Tanıda gecikme %43 (17 hasta), nörosarkoidozdan şüphelenilmiş
• BOS hücresi 23–129/mm3
• BOS kültür pozitifliği  91% ,antijen pozitifliği 93% 
• CD4+ hücre sayısı 84–228/mL
• Mortalite 19%, tanısı gecikenlerde oran daha yüksek

Medicine (2016) 95:35(e4587)

Sarkoidozlu hastalarda, granülomlarda
CD4- T hücrelerinin sekestre edilmesi ve  
T-hücre proliferasyonunun
baskılanmasıyla T hücre aracılı 
bağışıklığın bozulduğu gösterilmiştir



Genetik polimorfizim ve kriptokok

• Tüm HIV pozitif bireylerde kriptokokoz gelişmezken, bazı bağışıklığı 
yeterli bireylerde gelişmesinin gözlenmesi hastalık riskinde konakçı 
genetik varyasyonun rolü hakkında spekülasyon yapmaya yöneltmiş
• Kriptokokal hastalık riskini artıran konak polimorfizmleri tanımlanmış

Fc gamma reseptörleri, Dectin-2, MBL ve TLR, CSF1 geni



GM-CSF otoantikorları ve kriptokok

• Literatürde 27 olgu bildirilmiş
• Median yaş 41 (20-73), %70 erkek, %57 beyaz ırk
• Altta yatan immünosüpresyon yok (1 hastada eşlik eden CD4+ lenfopeni)
• Nötrofil sayısı median 7821/mm3 (3046–15558/ mm3), lenfosit sayısı median 1250/mm3 (370–3803/ mm3)
• CD3+ CD4+ lenfosit sayısı median 606/mm3 (19–2244/ mm3), CD3+ CD8+ lenfosit sayısı median 412/mm3 

(85–1076/ mm3)
• Hepsinde kriptokok menenjiti var, % 48’inde pulmoner tutulum eşlik ediyor



• Uzun süreli opiod kullanımında doğal ve kazanılmış bağışıklıkta baskılanma görülebilir

• Eroin T lenfosit yanıtını baskılayarak kriptokok infeksiyonuna yatkınlık oluşturabilir

• Metamfetamin endozomal asidifikasyonu bozarak fagositoz ve antijen sunumunu inhibe eder 
• Hayvan deneylerinde kriptokokun solunum yolundan beyin parankimine invazyonuna katkısı gösterilmiş
• Akciğerde biyofilm (GXM) oluşturarak MSS’ye disseminasyonu kolaylaştırır





Tedavi 

Genel prensipler
• Uzun süreli antifungal tedavi
• İndüksiyon, konsolidasyon, idame tedavi 
• IDSA ve WHO rehberleri indüksiyon fazında potent fungisidal ajan öneriyor
• Amfoterisin B, flusitozin, flukonazol

• Kafa içi basıncının yönetimi 
• İmmünsüpresif tedavinin azaltılması
• IRIS kontrolü ve yönetimi



10,11 kaynaklar

Tedavi Süre

MSS, İndüksiyon 
Liposomal amfoterisin B (AMB) (3–4 mg/kg/gün) veya

AMB lipid kompleks (5 mg/kg/gün) veya
AMB deoksikolat (0.7–1.0 mg/kg/gün)  

+
Flusitozin (100 mg/kg/gün), 4 eşit dozda veya

Flukonazol (FLU) 800-1200 mg/gün

en az 2 hafta (nörolojik 
komplikasyon halinde 6 
haftaya uzatılabilir)

MSS, Konsolidasyon FLU  günlük 400 mg/gün veya
(indüksiyonda FLU kullanıldıysa günlük doz 800 mg) 

itrakonazol 200 mg iki kere/gün 

en az 8 hafta

MSS, İdame FLU 200 mg/gün 6-12 ay

MSS dışı tutulum sadece FLU 400 mg/gün 6-12 ay

Pulmoner kriptokokoz
(bağışıklığı baskılanmamış 
konak)

FLU’un bulunmadığı ya da kontrendike olduğu durumlarda 
vorikonazol (200 mg iki kere/gün), itrakonazol (200 mg/gün) veya 

posakonazol (400 mg iki kere/gün) 

6-12 ay

Şiddetli pulmoner tutulum ve 
dissemine hastalık (en az iki 
farklı bölge tutulumu ya da 
kriptokok antijeni ≥ 1/512) 

Tedavi yaklaşımı MSS tutulumunda olduğu gibi



Yeni ajanlar

• Konvansiyonel olmayan hedeflere veya 
mantar hücresinin diğer yapılarına etki 
eden immünobiyolojikler ve yeni 
moleküller antifungal potansiyele sahip 
olabilir

• Bu ajanların farmakokinetik ve güvenlik 
verileri önceden belirlenmiş 
olduğundan, yeniden 
konumlandırılması antifungal keşif için 
ilginç

Tsubamoto H, Oncol. Lett. 2017;14:1240-6.
Truong M, PeerJ 2018;6:e4761.
Spadari CC, Microorganisms. 2020;8:613. 



Sertralin
Kalsinörin inh. (takrolimus, siklosporin)
Östrojen reseptör antagonistleri (tamoksifen, toremifen)
Isı şok proteini 90 antikoru (Mycograb)
Miltefosin
Proteaz inhibitörleri
Monoklonal antikorlar (Mab 18B7) → beta-glukanı hedefler

Konjuge aşı çalışmaları
Nöraferez Mourad A, J Fungi. 2018 Jul 3;4(3):79.

Cryptococcus spp.'ye karşı etkin diğer 
hastalıkların tedavisinde halihazırda 
kullanılan moleküller ve ilaçlar

Cryptococcus spp.'ye karşı 
yeni geliştirilen ajanlar





Sertralin

• In vitro and in vivo deneylerde 15 mg/kg dozda kullanılan sertralinin
fungal protein sentezini inhibe ederek fungal yükü azalttığı gösterilmiş

• HIV’le infekte hastalarda daha hızlı klirens, relapsın ve IRIS’in azaldığı, 
asemptomatik antijen pozitif hastalarda daha ciddi formlara dönüşü 
azalttığı gösterilmiş*

• Bu çalışmalarda istenmeyen etkiler de oldukça fazla
*Rhein J, Lancet Infect Dis. 2016;16:809-18.



İmmünomodülatörler

• Kriptokokal infeksiyon gelişiminin hem patojen hem de konağa ait faktörler 
nedeniyle kompleks olması nedeniyle hastalık yönetimi sadece antifungal
ajanlarla değil ayrıca hastanın bağışıklık durumunu iyileştirmekle de 
yapılmalı

• GM-CSF’nin kriptokoka karşı konak savunmasına destek olduğu gösterilmiştir
• Hematopoetik hücre üretimi ve olgunlaşması

• IFN-γ CD4+ lenfopenisi olan hastalarda fagositozu destekleyici etkiye sahiptir 
• HIV’le infekte hastalarda BOS’ta kriptokok klirensini artırdığı gösterilmiş, mortalite

üzerine etkisi olmamıştır



Steroid tedavisinin yeri

• Sistemik kortikosteroid kriptokok menenjitinde görülen IRIS 
yönetiminde hayat kurtaran bir tedavi
• Steroid tedavisi 2-6 hafta boyunca doz azaltılarak kullanılabilir*
• Dozun miktarı, süre ve prednizolon-deksametazon kullanımı daha fazla çalışma 

gerektiren belirsizlikler

• Rutin tedavide önerilmemekte
• Mortalitenin artması, istenmeyen etkiler, fungisidal aktivitenin azaldığı 

görülmesi üzerine daha önce antifungal tedaviye adjuvan deksametazon
uygulanan bir çalışma sonlandırılmış**

* Perfect JR, Fungal Genet. Biol. 2015;78:49–54
** Beardsley J, N. Engl. J. Med. 2016;374:542-54.



KİBAS yönetimi
• Mantar hücrelerinin araknoid villus çevresinde kümelenmesi, BOS 

akışını engelleyebilir, bu da kafa içi basıncının artması sendromuyla 
(KİBAS) sonuçlanır
• KİBAS’ı olan hastalarda mortalite ve nörolojik sekel oranı yüksektir 

• Bu hastalarda terapötik LP, EVD ile drenaj, VP şant, endoskopik üçüncü 
ventrikülostomi uygulanabilir
• LP yapmanın optimum sıklığı ve spesifik endikasyonları net değil
• Kaynağın sınırlı olduğu yerlerde sağkalımdaki %70'lik iyileşme, terapötik LP ile 

ilişkilendirilmiş

• KİBAS tedavisinde mannitol, asetozalimid ve kortikosteroid gibi 
tedavilerin yeri yoktur



Cerrahi tedavi

• 3 cm ve üzerindeki lezyonlar
Çevresinde ciddi ödemi bulunan kitle etkisi yapan lezyonlar
Optik sinir tutulumu
Antifungal tedaviye yanıtsız olan lezyonlar

• Cerrahiyle çıkarılan tüm örneklerde, özellikle IRIS ile açıklanamayan 
boyutu artan lezyonlarda histopatolojik inceleme de yapılmalıdır



Aklımızda Kalsın 

• Sıklıkla hücresel ancak humoral immünitenin de baskılandığı her durumda 
kriptokok infeksiyonu görülebilir

• Bu hastalarda görülen subakut/kronik menenjit de kriptokok akla gelmeli

• Çini mürekkebi boyamasıyla mikroskobik inceleme yapılmalı, BOS örnekleri uzun 
inkübe edilmeli

• Hızlı antijen testleri pratik, duyarlılığı yüksek

• İmmünosüpresif hasta takip eden tüm branşların kriptokok menenjiti farkındalığı 
artırılmalı



Teşekkürler


