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ABSTRAK

Belakangan  ini banyak  orang  yang  mengeluhkan 
sakit  pada  kepalanya,  kebanyakan  karena permasalahan 
yang  dihadapi  (stress)  tapi  hal  ini  tidak  menutup 
kemungkinan bahwa sakit yang dialaminya adalah gejala-
gejala dari penyakit meningitis. Meningitis adalah radang 
selaput otak dan saraf tulang belakang. 

Gambar.1 Cryptococcus neoformans

Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai macam organisme seperti virus, bakteri, dan 
jamur.  Pada tulisan kali  ini yang akan dibahas adalah  meningitis kriptokokus, yaitu infeksi 
selaput otak yang disebabkan  oleh  jamur kriptokokus.  Jamur ini merupakan ancaman yang 
mengerikan,  sebab  meningitis  dapat  menyebabkan  kematian  apabila  tidak  ditangani  dengan 
benar.

Jamur  Kriptokokus  yang  menyebabkan  meningitis  adalah  Cryptococcus  neoformans. 
Cryptococcus neoformans adalah suatu ragi yang ditandai dengan adanya selubung karbohidrat 
yang tebal dalam biakan maupun dalam cairan jaringan. Jamur ini terdapat di alam luas dan 
ditemukan dalam jumlah besar dalam tinja burung merpati yang kering. Penyakit pada manusia 
yang di sebabkan oleh jamur ini biasanya oportunistik. Melihat kenyataan ini, maka berikut akan 
dijelaskan tentang jamur  Cryptococcus neoformans yang merupakan ancaman bagi otak kita. 
Hal–hal yang akan dibahas pada tulisan ini antara lain meliputi :
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Morfologi

Dalam cairan jaringan,  organisme berbentuk bulat  atau lonjong garis  tengahnya 4 – 12 μm, 
sering bertunasdan dikelilingi oleh selubung yang tebal. Pada agar Sabouraud pada suhu kamar, 
koloninya  berwarna  krim,  mengkilat  dan  mukoid.  Biakan  tidak  meragi  karbohidrat  tetapi 
mengasimilasi glukosa, maltose, sukrosa, dan galaktosa (tetapi laktosa tidak). Urea dihidrolisa. 
Berbeda  dengan  kriptokokus  non  pathogen,  C  neoformans  tumbuh  baik  paada  37°C  pada 
sebagian  besar  perbenihan  yang  tersedia,  dengan  syarat  tidak  mengandung  sikloheksimida. 
Pencampuran serotype A dan D atau B dan C menyebabkan timbulnya misella dan basidiospora 
Filobasidiella neoformans atau Filobasidiella bacil lispora

Klasifikasi

Kingdom :Fungi
Filum :Basidiomycota
Subfilum :Basidiomycotina
Kelas :Urediniomycetes
Ordo :Sporidiales
Famili :Sporidiobolaceae

  Genus :Cryptococcus
         Species :Cryptococcus 

neoformans

Gambar.2 Cryptococcus neoformans

Penyakit yang ditimbulkan

Meningitis kriptokokus adalah meningitis yang 
disebabkan  oleh  jamur  kriptokokus.  Jamur  ini  bisa 
masuk ke tubuh kita saat menghirup debu atau uap dari 
kotoran burung yang sudah kering. Penyakit  ini dapat 
menyebabkan  koma  dan  kematian.  Kriptokokus  juga 
dapat menginfeksikan kulit, paru, dan bagian tubuh lain. 
Menghirup  sel-sel  dalam  jumlah  yang  banyak  dapat 
menyebabkan  penyakit  sistemik  progresif  pada  orang 
normal. 

Gambar.3 Meningitis kriptokokus
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Namun, biasanya, kriptokokosis adalah suatu penyakit oportunistik. Pada orang dengan 
imundefisiensi, infeksi paru-paru dapat menyebar secara sistemik dan menetap dalam susunan 
saraf pusat dan organ-organ lain.

Gejala-gejala yang ditimbulkan

Tanda pertama meningitis termasuk demam, kelelahan, leher pegal, sakit kepala, mual 
dan muntah, kebingungan,  penglihatan yang kurang jelas,  dan kepekaan pada cahaya terang. 
Gejala ini muncul secara perlahan. Sakit kepala sering dialami pada bagian depan kepala dan 
tidak diringankan oleh parasetamol. Perjalanan meningitis kriptokokus dapat berfluktuasi dalam 
waktu yang lama, tetapi akhirnya semua kasus yang tidak terobati fatal. Penyakit ini tidak dapat 
ditularkan

Obat yang digunakan

Meningitis  dapat  diobati  dengan obat  antijamur  seperti  amfoterisin B,  flukonazol  dan 
flusitosin. amfoterisin B adalah yang paling manjur, tetapi obat ini dapat merusak ginjal. Obat 
lain  mengakibatkan  efek  samping  yang  lebih  ringan,  tetapi  kurang  efektif  memberantas 
kriptokokus.

Jika  meningitis  didiagnosis  cukup  dini,  penyakit  ini  dapat  diobati  tanpa  memakai 
amfoterisin B. Namun, pengobatan umum adalah amfoterisin B untuk dua minggu diikuti dengan 
flukonazol oral (pil). Flukonazol harus dipakai terus untuk seumur hidup. Tanpa ini, meningitis 
kemungkinan akan kambuh.

Meningitis  kriptokokus  kambuh  setelah  kejadian  pertama  pada  kurang  lebih  separo 
orang. Kemungkinan kambuh dapat dikurangi dengan terus memakai obat antijamur.

Untuk beberapa orang, cairan sumsum tulang belakang harus disedot setiap hari untuk 
beberapa lama untuk mengurangi tekanan pada otak.

Walau jarang, meningitis kriptokokus dapat tampaknya kambuh atau menjadi lebih berat 
bila  terapi  antiretroviral  (ART)  dimulai  dengan  jumlah  CD4  yang  rendah,  terutama  setelah 
pengobatan sebelumnya. Gejala mungkin tidak umum. Hal ini disebabkan oleh pemulihan sistem 
kekebalan tubuh.

Jika  kita  pernah  meningitis,  kita  harus  memakai  obat  antijamur  terus-menerus  untuk 
mencegah kambuhnya. Namun profilaksis ini dapat dihentikan bila CD4 kita tetap di atas 200 
selama enam bulan akibat penggunaan ART.

Pencemaran

Kotoran  burung  yang  mengandung  C neoformans adalah  sumber  utama infeksi  pada 
binatang dan manusia. Organisme dapat tumbuh dengan subur dalam ekskreta burung merpati, 
tetapi burung tidak terinfeksi. C neoformans dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui debu dan 
uap dari tinja burung merpati yang kering.



Pencegahan

Kebersihan  tetap  menjadi  kunci  utama  proses  pencegahan  terjangkit  jamur  penyebab 
meningitis.  Ajarilah  orang-orang di rumah Anda untuk selalu cuci tangan,  terutama sebelum 
makan dan setelah dari kamar mandi. Usahakan juga untuk tidak berbagi makanan, minuman 
atau alat makan, untuk membantu mencegah penyebaran jamur. Lengkapi juga imunisasi anda 
sekeluarga, termasuk vaksin-vaksin seperti HiB, MMR, dan IPD.

Memakai flukonazol waktu jumlah CD4 di bawah 50 dapat membantu mencegah 
meningitis kriptokokus. Tetapi ada beberapa alasan sebagian besar dokter tidak meresepkannya:

• Sebagian besar infeksi jamur mudah diobati
• Flukonazol adalah obat yang sangat mahal
• Memakai flukonazol jangka panjang dapat menyebabkan infeksi jamur ragi (seperti 

kandidiasis mulut (thrush), vaginitis, atau infeksi kandida parah pada tenggorokan) yang 
kebal (resistan) terhadap flukonazol. Infeksi resistan ini hanya dapat diobati dengan 
amfoterisin B
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