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Biopsia tisulară 

Evaluarea citologică fiind rapidă şi cu rol de 

diagnostic, face preferabilă obţinerea probelor 

din biopsii. Dacă nu este pus în evidenţă nici un 

organism, o parte a eşantionului poate fi utilizată 

pentru o cultură şi restul pentru un examen 

histologic de rutină. Prin tehnica cu hematoxilin-

eozină, organismul apare ca un corp rotund sau 

oval, eozinofil şi palid, înconjurat de un halou 

evident ce corespunde capsulei necolorate. Cu 

toate că levura este foarte uşor vizualizată cu un 

reactiv Schiff după o oxidare periodică, 

metenamină argilofilă sau coloraţie Masson 

Fontana, capsula nu se colorează nici prin aceste 

tehnici.  

Coloraţia definitivă de elecţie este cu 

micicarmina lui Mayer, capsula criptococului 

colorându-se roz-roşu şi organismul apărând roz 

pe un fond bleu. Alte specii fungice cu 

caracteristici morfologice similare nu se 

colorează prin această metodă. Capsula mare şi 

peretele fin al criptococului permit diferenţierea 

de Blastomyces spp. în timp ce înmugurirea şi 

absenţa endosporilor îl diferenţiază de 

Coccidioides immitis.  

Izolarea fungică 

Organismul poate fi cultivat relativ uşor pornind 

de la un exsudat, de la LCR, de la urină, sinovie 

şi fragmente tisulare dacă există într-o cantitate 

suficientă. Când este posibilă o contaminare 

bacteriană utilizăm o geloză Sabouraud ce 

conţine antibiotice. Criptococii sunt sensibili în 

mediile ce conţin cycloheximida. Organismul 

trebuie cultivat la 25-37°C. Creşterea sa survine 

în 48 ore până la 6 zile, în funcţie de cantitatea 

inoculată. Organismul formează colonii albe şi 

cremoase, care se îngălbenesc în timp, sunt 

mucoide când organismul îşi formează capsula şi 

sunt uscate dacă sunt necapsulate.  

Caracteristicile utilizate pentru identificarea 

organismului relevează morfologia sa (prezenţa 

capsulei), o creştere la 37°C, hidroliza ureei, 

răspuns la diferite teste de asimilaţie, virulenţa pe 

şoarece. Culturile din LCR sunt frecvent pozitive 

în cazul prezenţei criptococozei SNC, şi este 

recomandată efectuarea întotdeauna a unei culturi 

din LCR, în cazurile suspecte, când organismul nu 

poate fi pus în evidenţă prin tehnici serologice sau 

citologice. Obţinerea unei culturi pozitive este 

adesea mărită dacă un sediment de LCR, de 15-20 

ml este utilizat, dar această cantitate nu poate fi 

prelevată fără riscuri de la câine sau pisică. Prin 

comparaţie cu examenul serologic sau citologic 

izolarea organismului fungic are o utilitate clinică 

imediată limitată, deoarece este nevoie de mai 

multe săptămâni pentru producerea unei culturi 

pozitive. Tehnicile de amplificare genetică (reacţii 

în lanţ ale polimerazei) au fost utilizate pentru 

decelarea C. neoformans în probele umane.  

Tratament 

 În anumite cazuri, de exemplu pentru eliberarea 

căilor aeriene înalte în obstrucţiile datorate 

granuloamelor nasofaringiene, poate fi indicată 

debridarea leziunilor. Au apărut multe 

antifungice noi, derivate din cele existente în 

prezent, şi s-au făcut eforturi de a le scădea 

toxicitatea şi a le ameliora activitatea. 

Principalele clase de antifungice utilizate în 

medicina veterinară sunt polienele, azolii şi 

flucytozina (FCY).  

 Amfotericina B şi flucytozina 

Amfotericina B (AMB) inhibă formarea 

membranelor celulei fungice, şi o utilizăm în 

monoterapie, cu succes, în tratamentul 
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criptococozei la pisici. Iniţial trebuie folosite 

doze mici, sunt apoi crescute progresiv din 

momentul în care suntem siguri că pisica nu a 

devenit azotemică. Întrucât pisica are nevoie de 

doze atât de mici, un flacon de AMB poate fi 

reconstituit cu apă sterilă şi divizat în mici doze 

ce pot fi congelate. În fiecare săptămână o doză 

poate fi decongelată şi o porţiune diluată pentru 

efectuarea tratamentului, restul se conservă în 

frigider, pentru a se folosi mai târziu în acea 

săptămână. Pentru fiecare tratament AMB e 

diluată într-un mic volum de dextroză 5%, 

înainte de administrare i.v., de preferat în embol, 

decât pic cu pic.  

Sunt puţine rapoarte despre tratamentul 

criptococozei la câine cu AMB, singură sau 

asociată cu FCY. Afectarea SNC, care e mai 

frecventă la câine decât la om, reprezintă 

prognosticul cel mai rezervat pentru pisică. La 

câine s-a descris evoluţia semnelor neurologice şi 

în timpul tratamentului cu AMB sau imediat 

după întreruperea lui.  

Faptul că AMB sau FCY nu pot traversa bariera 

hemato encefalică sau barierea sânge-LCR 

explică limitarea eficienţei acestor medicamente 

doar în cazul unei meningo-encefalite cu 

Cryptococcus. Pentru tratarea infecţiilor SNC 

aceste medicamente trebuie combinate şi cu alte 

antifungice, cum ar fi itraconazolul (ITZ) sau 

fluconazolul(FCZ). AMB a fost folosită la om în 

cazurile grave, intratecal. La oameni în urma 

tratamentului cu AMB s-a indicat prezenţa 

criptococului în prostata şi în urină, în special la 

cei cu SIDA.  

Recurgerea la tratamentul cu AMB are mai multe 

dezavantaje, deoarece se administrează pe cale 

i.v. şi determină uneori reacţii nedorite, în special 

datorate nefrotoxicităţii. Frecvent în timpul 

tratamentului e necesară o spitalizare îndelungată 

şi o urmărire constantă. Pacienţii trataţi cu succes 

cu AMB, au dezvoltat o insuficienţă renală 

tranzitorie, care a necesitat o administrare 

parenterală de fluide şi care a întârziat toate 

tratamentele suplimentare. Eşecurile terapeutice 

se pot datora rezistenţei, proastei penetrări în 

ţesuturi, sau unui răspuns neadecvat la pacienţii 

cu neutropenie.  

Pentru tratamentul câinilor şi pisicilor poate fi 

utilizată metoda administrării simple a AMB, 

într-o perfuzie s.c. În studiu sunt prezentate trei 

tipuri diferite de AMB. Este vorba de 

combinarea AMB cu un strat dublu de lipide 

(lipozomi), ceea ce e posibil să reducă toxicitatea 

şi să crească concentraţia tisulară. Complexul 

AMB-lipide a fost folosit în tratamentul 

blastomicozei la câine, şi se incearcă folosirea lui 

în criptococoză.  

FCY poate fi utilizată singură sau asociată cu 

AMB. E posibil să se dezvolte o rezistenţă 

medicamentoasă atunci când FCY se 

administrează singură, fiind deci recomandată 

utilizarea FCY împreună cu AMB. Au fost 

descrise succese şi în cazul pisicilor care au 

primit FCY în combinaţie cu ketoconazol. Au 

apărut însă erupţii medicamentoase.  

 Ketoconazolul 

KTZ este un derivat imidazolic, ce a fost utilizat 

cu succes în tratamentul oral al criptococozei la 

câini şi pisici. La modul general, preparatul este 

administrat o dată sau de ori pe zi, fiind posibilă 

reducerea administrărilor la pisică, dacă apar 

efecte toxice. KTZ este un fungistatic, având 

acţiune lentă, fiind deci necesară continuarea 

tratamentului timp de mai multe luni.  

Absorbţia KTZ la nivelul căilor digestive este 

mai mare în cazul în care se administrează 

concomitent cu mâncarea. La pisică efectele 

secundare ale KTZ includ anorexie, vomismente, 

diaree, creşterea activităţii serice a enzimelor 

hepatice şi icterul. Administrarea KTZ în timpul 

mesei, în doze fracţionate, poate duce la scăderea 

semnelor de anorexie sau vomismente. Dacă 

anorexia persistă, tratamentul cu KTZ trebuie 

suspendat până în momentul când pisica se 

alimentează normal din nou. Ca urmare 

tratamentul trebuie făcut cu o doză mai mică sau 

o dată la două zile.  

KTZ a fost utilizat mai rar în tratamentul 

criptococozei la câine, răspunsul nefiind la fel de 

previzibil ca la pisică. Acest lucru se explică prin 

faptul că, câinele prezintă semne diseminate şi 

neurologice, mult mai greu de tratat. Câinii cu 

criptococoză diseminată nu au beneficiat de o 

ameliorare sau au avut recidive. Prin contrast, cei 

ce aveau simptome în principal cutanate şi-au 

revenit după trei luni de tratament. 
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 Itraconazolul 

ITZ este un antifungic triazolat similar KTZ. 

Este folosit pe cale orală, şi se pare că are mai 

puţine efecte secundare la pisică faţă de KTZ. 

ITZ a fost administrat cu succes în tratamentul 

criptococozei la pisică, inclusiv în cazurile în 

care tratamentul cu KNZ a eşuat.  

Tratamentul durează mult, în medie 5-8 luni. 

Efectele secundare ale ITZ sunt în principal 

digestive (anorexie, vomismente), dar poate fi 

afectat şi ficatul consecutiv unei creşteri a 

activităţii alanin-aminotransferazei (ALT). Au 

apărut şi cazuri rare de vasculită, asociate unor 

ulceraţii cutanate grave. Dacă apar reacţii 

secundare tratamentul cu ITZ trebuie întrerupt 

timp de 2 săptămâni, apoi se introduce o nouă 

doză ce reprezintă jumătatea celei iniţiale. 

Activitatea ALT serică trebuie măsurată la doua 

săptămâni în timpul primei luni de tratament, 

apoi o dată pe lună.  

ITZ este bine absorbit, dar biodisponibilitatea 

este crescută în timpul hrănirii. Substanţa 

medicamentoasă este metabolizată în ficat, şi 

este distribuită în ţesuturile lipofile. 

Concentraţiile măsurate în rinichi, ficat şi piele 

sunt de 20 de ori mai mari decât cele decelate în 

plasmă. Cu toate că distribuţia sa în SNC este 

slabă, ITZ a fost administrat cu succes la om şi la 

pisică în tratamentul meningitei criptococice. 

Triazolii mai recenţi, gen FCZ au eficacitate 

mare deoarece traversează bariera sânge-LCR.  

 Fluconazolul 

FCZ este un antifungic triazolat similar ITZ. 

FCZ se pare că are mai puţine efecte secundare 

toxice ca KTZ sau ITZ. La pisică a fost descrisă 

doar o anorexie tranzitorie nu foarte gravă. 

Biodisponibilitatea sa este superioară celei de la 

ITZ. Distribuţia FCZ, inclusiv în SNC, şi 

penetrabilitatea sa în LCR sunt satisfăcătoare 

(raportul LCR/ser este de 60-80%). FCZ se 

elimină în principal pe cale renală, doza trebuind 

deci să fie ajustată la pacienţii cu insuficienţă 

renală. Îl folosim cu succes în tratarea 

criptococozei la pisică, existând şi raporturi care 

susţin reuşita la câini care prezintă criptococoză 

SNC.  

La om, FCZ în doze ridicate a permis suprimarea 

recurenţei unei infecţii sechestrate de criptococ 

în prostată, în 50% din cazuri.  

Dezvoltarea unei rezistenţe fungice la FCZ a fost 

observată în urma tratamentului supresor pe 

termen lung la pacienţi cu SIDA ce prezentau 

criptococoză.  

 Imunoterapie 

Imunizarea nu a fost niciodată o strategie majoră 

în prevenirea micozelor. S-a demonstrat 

experimental că anumiţi antigeni monoclonali 

din subclasa Ig3 pot oferi o protecţie împotriva 

infecţiei cu Cryptococcus, şi că o imunizare cu 

capsula antigenică a criptococului poate în 

aceeaşi măsură să ofere protecţie. La om, 

meningita cu Cryptococcus a fost tratată cu 

succes prin inocularea anticorpilor anti-C. 

neoformans de iepure în combinaţie cu AMB.  

 Rezultatele tratamentului 

Un studiu recent pe pisici a indicat că rezultatul 

tratamentului nu a fost influenţat de sex sau de 

nivelul titrului antigenic seric premergător 

tratamentului, dar că este afectat de 

seropozitivitatea la FeLV sau FIV. S-a 

demonstrat că urmărirea titrurilor serologice este 

utilă pentru evaluarea continuă a evoluţiei 

pacientului şi a prognosticului, şi pentru 

stabilirea duratei optime de tratament. Un 

prognostic favorabil este asociat cu diminuarea 

progresivă a titrului seric al antigenelor în timp 

de o lună sau maxim două luni. Recomandările 

actuale urmăresc continuarea tratamentului timp 

de 1 lună după dispariţia semnelor clinice şi două 

luni după scăderea titrului de criptococi. Este de 

preferat ca titrul să nu poată fi decelat.  

La persoanele imunodeprimate, criptococoza 

riscă să disemineze şi rata recidivelor este mult 

mai mare.  

Prevenire 

Principalele mijloace de prevenire sunt 

reprezentate de limitarea contactului cu 

animalele sau cu locurile unde concentraţia 

fecalelor de porumbel este mare, în clădirile 

întunecoase şi umede. Numărul organismelor 

poate fi scăzut prin curăţirea adăposturilor 

porumbeilor cu apă de var 40 g/dl, în apă fiind 

adaugată şi NaOH 1,5 g/dl. Această soluţie se 

aplică în cantitate de 1,36 l/m
2
. 
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Aspecte relevante de sănătate publică  

Spre deosebire de culturile altor specii fungice 

sistemice, cultura de Cryptococcus spp. nu 

reprezintă un pericol pentru sănătatea publică, 

deoarece levura cultivată obişnuit nu este 

difuzată prin aerosoli. Contactul cu animale de 

companie infectate nu reprezintă un risc, 

deoarece organismul nu difuzează prin aerosoli, 

din locurile tisulare infectate. Organismul 

prezent în ţesuturile sau lichidele organice nu 

poate fi transmis oamenilor sau altor animale. În 

timp ce infecţia poate fi declanşată prin inoculare 

experimentală la animal, nu a fost observat nici 

un fenomen spontan de acest tip. În termenii 

sănătăţii publice, aspectul major cel mai 

pertinent referitor la animalele de companie 

infectate este raportat sursei la care au fost 

expuse, aceasta reprezentând şi o sursă de 

expunere pentru oameni. 
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