
Pada otak dan sumsum tulang belakang manusia diselimuti oleh meningea 
(selaput otak) yang melindungi struktur syaraf yang halus dan membawa pembuluh 
darah serta mensekresi sejenis cairan yaitu cairan serebrospinal. Meningea ini terdiri 
dari tiga lapis, yaitu: 
a. Pia meter 
 Yang menyelipkan dirinya ke dalam celah pada otak dan sumsum tulang 
belakang dan sebagai akibat dari kontak yang sangat erat akan menyediakan darah 
untuk struktur-struktur ini. 
b. Arachnoid 
 Merupakan selaput halus yang memisahkan pia meter dan dura meter. 
c. Dura meter 
 Merupakan lapisan paling luar yang padat dan keras berasal dari jaringan ikat 
tebal dan kuat.  
 

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa cairan serebrospinal (CSS) 
merupakan media yang ideal untuk pertumbuhan kuman. Hal ini juga karena adanya 
barrier darah otak yang dapat menghambat antibodi dan sel radang untuk menembus 
jaringan saraf pusat. Oleh karena itu pada cairan serebrospinal dan selaput otak dapat 
timbul penyakit.
 Penyakit yang dapat timbul pada selaput otak disebut sebagai meningitis. 
Penyakit meningitis adalah suatu infeksi (peradangan) pada meninges (lapisan yang 
tipis/encer yang mengepung otak dan jaringan saraf dalam sumsum tulang belakang) 
dan disebabkan oleh bakteri, virus, riketsia, atau protozoa, yang dapat terjadi secara 
akut dan kronis.  
 

Penyakit meningitis karena virus relatif lebih ringan,sehingga sering disebut 
juga dengan meningitis aseptik. Sebaliknya infeksi bakteri lebih membahayakan dan 
perlu penanganan segera karena bisa memburuk dan menyebabkan kerusakan otak 
bahkan kematian. Infeksi oleh bakteri ini disebut sebagai meningitidis bacterial.  

 
Pada umumnya penyakit meningitis oleh bakteri ini disebabkan oleh salah satu 

dari tiga jenis bakteri yaitu Haemophilus influenzae tipe b (Hib), Neisseria 
meningitidis, dan Streptococcus pneumoniae. Walaupun ketiga jenis bakteri tersebut, 
dalam keadaan normal terdapat di lingkungan sekitar dan bahkan bisa hidup di dalam 
hidung dan sistem pernafasan manusia tanpa menyebabkan keluhan. Namun dengan 
adanya infeksi pada saluran nafas bagian dapat menyebabkan bakterinya masuk 
kedalam peredaran darah. Sehingga  terkadang ketiga organisme tersebut dapat 
menginfeksi otak. Sedangkan pada kejadian lain, infeksi pada selaput otak dapat 
terjadi setelah suatu cedera kepala atau karena kelainan system kekebalan. 

Dalam hal ini akan disampaikan beberapa hal khusus mengenai bakteri 
Neisseria meningitidis (meningokokus) yang merupakan salah satu penyebab penyakit 
meningitidis tersebut.  

Penyakit meningitis meningokokus merupakan peradangan selaput otak dan 
sumsum tulang belakang akut, yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis. 
Bakteri ini hanya menyerang manusia dan dalam hal ini hewan bukan merupakan 
pembawanya. Penyakit ini hanya berasal dari bakteri meningitis yang bersifat 
endemis.  

Bakteri meningokokus pertama kali diisolasi oleh Weichselebaum pada tahun 
1887 dari cairan otak dari pasien yang terkena meningitis akut. Pada tahun 1906, Von 



Lingelsheim mendeskripsikan bakteri gram negative berbentuk kokus ini dari 
nasofaring dari orang yang sehat dan sakit.   
 

Dalam hal ini akan disampaikan beberapa hal mengenai bakteri Neisseria 
meningitidis (meningokokus) yang merupakan salah satu penyebab penyakit 
meningitidis tersebut. Penyakit meningitis meningokokus merupakan peradangan 
selaput otak dan sumsum tulang belakang akut, yang disebabkan oleh bakteri 
Neisseria meningitidis. Bakteri ini hanya menyerang manusia dan dalam hal ini 
hewan bukan merupakan pembawanya. Penyakit ini hanya berasal dari bakteri 
meningitis yang bersifat endemis.  

 
Klasifikasi bakteri Neisseria meningitidis adalah : 

Kingdom : Bacteria 
Phylum : Proteobacteria 
Class  : Beta Proteobacteria 
Order  : Neisseriales 
Family  : Neisseriaceae 
Genus  : Neisseria 
Species : N. meningitidis  
 
 
Morfologi  
 

      

Sumber : Wikipedia, the free encyclopedia 
 

Neisseria menigitidis
 

Bakteri Neisseria meningitis (meningokokus) memiliki ciri identik pada warna 
dan karakteristik morfologinya dengan Neisseria gonorrhoeae. 

Ciri khas bakteri ini adalah berbentuk diplokokus gram negative, berdiameter 
kira-kira 0,8 µm. Neisseria meningitis tidak bergerak (nonmotil) dan tidak  mampu 
membentuk spora. Masing-masing dari kokusnya berbentuk seperti ginjal dengan 
bagian yang rata atau cekung berdekatan. Bakteri meningokokus ini dapat mengalami 
otolisis dengan cepat, hal ini khususnya dalam lingkungan alkali. 

Bakteri  N. meningtidis ini memiliki enzim oksidase. mikroorganisme ini 
paling baik tumbuh pada perbenihan yang mengandung zat-zat organik yang 



kompleks (misalnya : darah atau protein binatang dan dalam atmosfer yang 
mengandung CO2 5 %). 
 

Struktur koloni bakteri ini terdiri dari minimal 8 golongan sero menigokokus 
(A, B, C, D W-135, X, Y dan Z). Golongan  telah dikenal melalui kekhusuan 
imunologi dari masing-masing kapsul polisakaridanya. Pada polisakarida golongan A 
adalah suatu polimer dari suatu N-asetilmanosamin fosfat. Sedangkan polisakarida 
golongan C adalah suatu polimer dari asam N asetil O asetineuraminat. 

 Untuk antigen meningokokus ini dapat ditemukan dalam darah dan cairan 
serebrospinal. Pada belahan dunia bagian barat penyakit meningitis yang disebabkan 
oleh N. meningitidis ini terutama disebabkan oleh meningokous golongan B, C, W-
135 dan Y, sedangkan di afrika penyakit ini disebabkan oleh golongan A.  
Pada nucleoprotein meningokokus (zat P) memiliki beberapa efek toksik untuk 
manusia namun hal ini tidak spesifik untuk organisme ini. 
  
 
Penularan dan penyebaran  

Hospes dari meningokokus adalah pada manusia. Nasofaring adalah pintu 
masuk mikroorganisme ini. Meningokokus melekat pada sel-sel epitel dengan bantuan 
pili. Telah terbukti bahwa tidak didapatkan adanya host antara, reservoar atau 
transmisi dari hewan ke manusia pada infeksi oleh bakteri N. meningitidis. 
Nasofarings merupakan reservoar alami bagi meningococcus. Transmisi dari kuman 
tersebut terjadi lewat saluran pernafasan (airbone droplets), serta kontak seperti dalam 
keluarga atau situasi recruit training. Pada suatu studi bahwa sebagian besar partikel 
dari droplet saluran nafas mengandung meningococcus. Bakteri ini bisa didapatkan 
pada kultur pada nasofaring dari manusia sehat, keadaan ini disebut carrier. 

 Dari nasofarings, organisme ini dapat mencapau aliran darah, menyebabkan 
bakterimia (meningokoksemia) dengan demam tinggi dan ruam hemoragik. 
Bakterimia oleh  neiserria mudah timbul karena tidak adanya antibody yang bersifat 
bakterisidal (IgG) atau dengan hambatannya oleh suatu antibody IgA penghambat. 
Meningitis ini adalah komplikasi meningokosemia yang paling sering.  

 

 
 

Sumber : Rosana Schafer, Ph.D., 
Penginfeksian oleh bakteri N. meningitidis 

 



Selama meningokoksemia terdapat trombosis pada banyak pembuluh darah 
kecil dalam banyak organ, dengan infiltrasi perivaskuler dan bercak hemoragik. Dan 
kemungkinan terdapat miokarditis intersititial, arthritis dan lesi-lesi kulit. Pada 
mengitis selaput otak meradang akut, dengan trombosis pembuluh-pembuluh darah 
dan eksudasi lekosit polimorfonuklir sehingga permukaan otak diliputi oleh eksudat 
purulen yang tebal. 
Infeksi meningococcus dapat terjadi secara endemik maupun epidemik. Sedangkan 
secara  klinis keduanya tidak dapat dibedakan, tetapi serogroup dari strain yang 
terlibat pada masing-masingnya adalah berbeda.  

Kasus endemik pada negara-negara berkembang disebabkan oleh strain 
serogroup B yang biasanya menyerang usia dibawah 5 tahun, kebanyakan kasus 
terjadi pada usia antara 6 bulan dan 2 tahun. 

 Sedangkan kasus epidemik disebabkan oleh strain serogroup A dan C, yang 
mempunyai kecendrungan untuk menyerang usia yang lebih tua. Lebih dari setengah 
kasus meningococcus terjadi pada umur antara 1 dan 10 tahun. Penyakit ini relatif 
jarang didapatkan pada bayi usia 3 bulan. Kurang dari 10% terjadi pada pasien usia 
lebih dari 45 tahun. Di AS dan Finland, hampir 55% kasus pada usia dibawah 3 tahun 
selama keadaan nonepidemik, sedangkan di Zaria, Negeria insiden tertinggi terjadi 
pada pasien usia 5 sampai 9 tahun.  
Meningitis meningokokus dapat terjadi dalam gelombang epidemic dan sejumlah 
kecil adalah kasus interepidemik sporadic. Lima sampai 30 % penduduk normal dapat 
mengandung meningokokus dalam nasofaring selama masa interepidemik. Selama 
masa epidemic sejumlah pembawa kuman meningkat sampai 70 atau 80 %. Kenaikan 
jumlah kasus selalu didahului oleh suatu kenaikan jumlah pembawa kuman dalam 
saluran pernapasan. 

Pada keadaan geografis dan populasi tertentu merupakan predisposisi untuk 
terjadinya penyakit epidemik tersebut. Adanya kelembaban yang rendah dapat 
merubah barier  pada mukosa nasofaring, sehingga menyebabkan predisposisi untuk 
terjadinya infeksi. Meningococcal epidemik di daerah Sao Paulo dimulai pada bulan 
Mei dan Juni  (merupakan peralihan dari musim hujan ke musim panas). Sedangkan 
di Afrika terjadi selama musim panas dari bulan Desember hingga Juni. Di daerah 
Sub-saharan Meningitis Belt (Upper volta, Dahomey, Ghana dan Mali di barat, hingga 
Niger, Nigeria, Chad, Sudan di timur) penyakit epidemik tersebut di mulai pada 
musim panas (November-Desember),mencapai puncaknya pada akhir April-awal Mei, 
saat angin gurun Harmattan berkepanjangan dan tingginya suhu udara sepanjang hari 
dan diakhiri secara mendadak dengan dimulainya musim penghujan.  

Beberapa faktor lain yang dapat menimbulkan penyakit meningitis secara 
epidemik adalah adanya lingkungan yang padat penduduk, adanya kuman saluran 
nafas pathogen lain, hygiene yang rendah dan lingkungan yang buruk.  
 
Gejala  
Gejala-gejala yang dapat ditimbulkan apabila seseorang terinfeksi penyakit meningitis 
oleh bakteri N meningitidis adalah timbulnya demam, sakit kepala, kaku kuduk, sakit 
tenggorokan dan rasa mual serta ingin muntah (seringkali terjadi setelah kelainan 
sistem pernafasan) hal-hal tersebut merupakan gejala awal dari timbulnya penyakit 
meningitis oleh bakteri N. meningitidis. 
Timbulnya rasa kaku kuduk bukan hanya terasa sakit, tetapi bahkan  penderita 
menjadi tidak dapat merasakan nyeri ketika dagunya ditekuk/disentuhkan ke dadanya. 
Pada penderita dewasa akan terasa sangat sakit dalam waktu 24 jam, sedangkan pada 
anak-anak lebih cepat (kurang dari 24 jam). 



Seseorang akan menjadi lebih mudah tersinggung, linglung dan sangat mengantuk. 
Hal ini dapat berkembang menjadi stupro, koma dan akhirnya dapat meninggal. 
 
     Adanya infeksi pada meningea dapat menyebabkan pembengkakan jaringan 
otak sehingga menghalangi aliran darah. Hal ini dapat menimbulkan gejala-gejala 
stroke (kelumpuhan). Beberapa penderita bahkan dapat mengalami kejang. 
Disamping itu dapat pula menyebabkan Sindroma Waterhouse-Friderichsen  yang 
merupakan infeksi oleh Neisseria meningitidis yang berkembang dengan sangat cepat, 
gejala yang ditimbulkan adalah diare hebat, muntah, kejang, perdarahan internal, 
tekanan darah rendah, syok, yang seringkali dapat berakhir dengan kematian. 
 
     Sedangkan pada anak- anak yang berusia sampai 2 tahun, meningitis biasanya 
menyebabkan demam, gangguan makan, muntah, rewel, kejang dan menangis dengan 
keras.selain itu kulit diatas ubun-ubun menjadi tegang dan ubun-ubun tersebut dapat 
menonjol. Oleh karena itu aliran cairan di sekeliling otak dapat mengalami 
penyumbatan dan menyebabkan pelebaran tengkorak (keadaan yang disebut 
hidrosefalus). Untuk bayi yang berusia dibawah 1 tahun tidak mengalami kaku kuduk. 
Pada bayi, gejala dan tanda penyakit meningitis ini mungkin sulit diketahui, namun 
umumnya bayi akan tampak lemah dan pendiam (tidak aktif), gemetaran dan sering 
muntah serta enggan menyusu.

Penyakit meningitis yang disebabkan oleh Neisseria meningitidis ini dapat 
menyebabkan tekanan darah yang sangat rendah, oleh karena itu penderita 
memerlukan cairan tambahan dan obat-obatan untuk mengatasi keadaan tersebut. 

 
   Tanda dan gejala lain yang menunjukkan seseorang terinfeksi bakteri tersebut 
adalah photophobia (takut/menghindari sorotan cahaya terang), phonophobia 
(takut/terganggu dengan suara yang keras), sering tampak kebingungan, kesusahan 
untuk bangun dari tidur, bahkan tak sadarkan diri. 

Pencegahan dan pengobatan  

    Untuk pencegahan terhadap adanya infeksi oleh bakteri N. meningitidis ini 
yang terpenting adalah dengan  pengurangan kontak langsung dalam lingkungan 
dengan orang yang terinfeksi penyakit tersebut. Polisakarida spesifik golongan A dan 
C dapat merangsang respon antibody dan melindungi orang yang peka terhadap 
infeksi. Sealin itu untuk mencegah meularnya penyakit meningitis tersebut dapat 
dilakukan antara lain dengan cara : 

1. memberikan imunisasi 
   Adanya infeksi oleh bakteri N. meningitidis tidak semata-mata diterima dan 
tanpa perlawanan dari tubuh. Pada situasi tersebut tubuh memiliki kekekebalan 
terhadap infeksi meningokokus yaitu dengan adanya antibody bakterisidal dari luar 
yang spesifik serta tergantung pada komplemen dalam serum. Antibody ini timbul 
setelah infeksi subklinik dengan strain-strain yang berbeda atau penyuntikan antigen 
dan bersifat spesifif untuk tiap golongan.  



  
Sumber: University of Utah School of Medicine 

 
Respon kekebalan oleh antibody tubuh 

 
  Antigen yang menimbulkan kekebalan pada golongan A dan C adalah 
polisakarida kapsul. Polisakarida grup C menghasilkan respon immun yang lebih 
rendah dibandingkan dengan polisakarida grup A, dan mempunyai efek immunogenic 
yang amat rendah pada anak dibawah usia 2 tahun. Immunoprofilaksis terhadap 
infeksi meningococcus menggunakan vaksin polisakarida quadrivalent (seregrup A, 
C, Y dan W 135). Seorang bayi memperoleh kekebalan pasifnya melalui antibody IgG 
yang dipindahkan dari ibunya.  
  Untuk mencegah terinfeksi oleh meningokokus adalah dengan pemberian 
suatu vaksin. Vaksin meningococcus sangat penting untuk epidemis controlling di 
Negara ketiga dimana selalu terdapat infeksi meningococcus group A, dengan 
epidemi setiap beberapa tahun.  
  Vaksin ini terutama digunakan jika terjadi wabah, pada populasi yang 
terancam wabah dan pada orang-orang yang mengalami pemaparan bakteri yang 
berulang. Imunitas yang didapat ini tidak bertahan selamanya, dan akan berkurang 
dalam 3-5 tahun setelah vaksinasi. 
  
  Vaksinasi hanya direkomendasikan untuk individu dengan resiko tinggi, 
termasuk pengunjung negara dengan penyakit hiperendemik atau epidemik, pada 
keadaan ledakan yang disebabkan oleh serogrup yang terdapat dalam vaksin, orang-
orang dalam barak militer, dan orang-orang dengan resiko tinggi berupa defisiensi 
komponen terminal komplemen serta individu yang telah mengalami splenectomy. 
 
  Pada negara berkembang, penyebab infeksi meningococcus adalah dari 
serogrup B. Kapsul polisakarida dari organisme ini mempunyai immunogenisitas 
yang sangat rendah, sebab anti-B polisakarida antibodi tidak bersifat bakterisidal di 
dalam komplemen manusia. Oleh karena itu untuk meningkatkan immunogenisitas 
dari polisakaridal serogrup B, telah dikembangkan suatu polisakarida protein 
conjugate vaksin yaitu : 
a. HbOC 
yaitu dimana protein carrier berasal dari non toksigenik mutant dari toksin diphteria 
yang berikatan dengan rantai pendek oligosaccharida/OC. Proses penerapannya 
adalah pada seluruh bayi di imunisasi dengan Hib conjugate vaksin (Hb-OC) yang 
dimulai pada usia 2 bulan. Pemberian imunisasi dapat bersamaan dgnjadwal imunisasi 
lain seperti DPT, Polio dan MMR. Vaksin diberikan secara intramuskular pada tempat 
yang berbeda dengan menggunakan syringe yang berbeda. Bila menggunakan Hb-
OC, pada infant usia 2-6 bulan diberikan 3 dosis dengan selang paling sedikit 2 bulan. 
Infant usia 7-11 bulan diberikan 2 dosis dengan selang paling sedikit 2 bulan sebelum 



mencapai usia 15 bulan. Booster diberikan saat usia 15 bulan paling sedikit 2 bulan 
setelah dosis terakhir. 
b. PRP-OMP 
merupakan conjugate vaksin yang berisi outer membrane proteins dari N. penggunaan 
PRP-OMP ini pada infant usia 2-6 bulan diberikan 2 dosis degan selang 2 bulan, dan 
booster diberikan saat berusia 12 bulan. Anak usia 7-11 bulan diberikan 2 dosis 
dengan selang 2 bulan, sedangkan anak usia 12-14 bulan diberikan single dose, pada 
kedua kelompok tersebut booster diberikan saat usia 15 bulan, paling sedikit 2 bulan 
setelah dosis terakhir. 
c. PRP-D 
berisi toksoid diphteria yang berikatan dengan rantai sedang PRP polymer. 
 
Sedangkan pada kelompok usia dewasa diberikan single dose secara subcutan. 
Vaksinasi ini memberikan perlindungan terhadap penyakit sebesar 90%, namun tidak 
cukup potent untuk mengurangi kasus carrier. 
 
2. Pemberian Chemoprophylaxis 
Resiko untuk terkena meningitis menjadi tinggi segera setelah kontak dengan 
penderita, dimana kebanyakan kasus timbul pada minggu pertama setelah kontak, 
paling lambat dalam 2 bulan. Pada kasus yang melakukan kontak langsung dengan 
penderita, secepatnya harus diberikan chemoprophylaxis. Kontak ini didefinisikan 
sebagai keluarga, perawat yang kontak dengan sekret oral dari pasien dan petugas 
kesehatan yang melakukan tindakan resusitas mouth to mouth secara langsung. 
Chemoprofilaxis meningitis meningococcus ini merupakan antibiotic dengan dosis :  
1. Rifampin (pemberian secara peroral) sesuai dengan kebutuhannya untuk : 

Dewasa : 600 mg setiap 12 jam selama 2 hari; Anak (> 1 tahun): 10 mg/KgBB     
setiap 12 jam selama 2 hari; Anak (< 1 tahun): 5 mg/KgBB setiap 12 jam selama 2 
hari 

2. Ceftriaxone (IM) sesuai dengan kebutuhannya untuk : 
Dewasa: 250 mg; Anak: 125 mg 

3. Ciprofloxacin (oral) 750 mg 
4. Sulfisoxazole (oral) sesuai dengan kebutuhannya untuk : 

Dewasa: 1 g setiap 12 jam selama 2 hari; Anak (1-12 tahun): 500 mg setiap 12 
jam selama 2 hari; Anak (< 1 tahun): 500 mg/hari selama 2 hari 

 
Dalam pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh N. meningitidis ini dulu 

digunakan sulfonida sebagai obat pilihan karena mengingokokus peka terhadap obat 
ini. Adapula penisilin G sebagai obat pilihan atau kloramfenikol apabila orang 
tersebut alergi terhadap penisilin. Serum antimeningokous tidak lagi dipakai untuk 
pengobatan. Kadar meningokokus yang tinggi dalam cairan serebrospinal 
dihubungkan dengan kerusakan neurologik. 

Selain itu untuk meghambat proses infeksi dapat dilakukan dengan segera 
memberikan antibiotik intravena dan kortikosteroid intravena. Cairan diberikan untuk 
menggantikan kehilangan cairan karena demam, berkeringat, muntah dan nafsu 
makan yang buruk. 

Oleh karena itu beberapa antibiotik yang sering diresepkan oleh dokter pada kasus 
meningitis yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis antara lain 
Cephalosporin (ceftriaxone atau cefotaxime).  



Sedangkan pengobatan  lainnya yang mengarah untuk mengurangi rasa sakit 
akibat gejala yang timbul, misalnya sakit kepala dan demam dapat digunakan 
paracetamol sedangkan untuk shock dan kejang digunakan diazepam.  
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