
INFEKSI JAMUR PADA SUSUNAN SARAF PUSAT 

(Cryptococcus neoformans) 

 

Cryptococcus neofarmans adalah jamur seperti ragi (yeast like fungus) yang ada dimana-

mana di seluruh dunia. Jamur ini menyebabkan penyakit jamur sistemik yang disebut 

cryptococcosis, dahulu dikenal dengan nama Torula histolitica. Jamur ini paling dikenal sebagai 

penyebab utama meningitis jamur dan merupakan penyebab terbanyak morbiditas dan mortalitas 

pasien dengan gangguan imunitas. Cryptococcus neofarmans dapat ditemukan pada kotoran 

burung (terutama merpati), tanah, binatang juga pada kelompok manusia (colonized human). 

Gejalanya seperti meningitis klasik yang melibatkan meningitis secara difus. Dengan adanya 

AIDS, insiden cryptococcal meningitis meningkat drastis. Di Amerika, meningitis ini termasuk 

lima besar penyebab infeksi oportunistik pada pasien AIDS. 

Infeksi pertama biasanya melalui inhalasi sehingga terbentuk focus primer pada paru 

yang biasanya asimptomatik dan sembuh spontan. Dari focus primer ini dapat terjadi penyebaran 

hematogen ke tulang, visera dan otak. Infeksi otak dapat menimbulkan penyakit yang progresif 

dan fatal. 

Aspek Biologi : 

Jamur yang menginfeksi manusia terdiri dari 2 kelompok yaitu, jamur patogenik dan 

opportunistik. Jamur patogenik adalah beberapa jenis spesies yang dapat menginfeksi manusia 

normal setelah inhalasi atau inflantasi spora. Kelompok kedua adalah kelompok jamur 

opportunistik salah satunya adalah Cryptococcus neofarmans. 



 

• Klasifikasi 

Kingdom : Fungi 

Phylum : Basidiomycota 

Subphylum : Basidiomycotina 

Class  : Urediniomycetes 

Order  : Sporidiales 

Family  : Sporidiobolaceae 

Genus  : Filobasidiella (Cryptococcus) 

Species : Cryptococcus neoformans 

 

Scientific name : Cryptococcus neoformans 

Synonym  : Filobasidiella neoformans 

Other names  : Filobaxidiella neoformans 

 



 
 

• Morfologi 

 Ukuran diameter yeast 4-6 µm dengan kapsul berukuran 1-30 µm. 



 
 

 

 
• Siklus hidupnya 



 

 

Penyakit yang ditimbulkan : 

Jamur ini paling dikenal sebagai penyebab utama meningitis jamur dan merupakan penyebab 

terbanyak morbiditas dan mortalitas pasien dengan gangguan imunitas. 

1. Penyebaran 

Penyebaran jamur ini ada di seluruh dunia. Namun karena jamur ini bersifat 

opportunistic, maka jamur ini dapat menyerang seseorang yang system imunnya menurun 

sehingga menjadi penyebab infeksi opportunistic pada pasien AIDS. 

 

2. Penularan 

Cryptococcus neofarmans dapat ditemukan pada kotoran burung (terutama merpati), 

tanah, binatang juga pada kelompok manusia (colonized human). 

 

3. Gejala 

Ada tiga pola dasar infeksi jamur pada susunan saraf pusat yaitu, meningitis 

kronis,vaskulitis dan invasi parenkimal pada infeksi Cryptococcal jaringan otak 

menunjukkan adanya meningitis kronis pada leptomeningen yang dapat menebal dan 

mengeras oleh reaksi jaringan penyokong dan dapat mengobstruksi aliran likuor dari 

foramen Luschka dan Magendi sehingga terjadi hidrosefalus. Pada jaringan otak terdapat 



substansi gelatinosa pada ruang subarakhnoid dan kista kecil di dalam parenkim yang 

terletak terutama pada ganglia basilis pada distribusi arteri lentikulostriata. Lesi 

parenkimal terdiri dari agregasi atau gliosis. Infiltrat meningen terdiri dari sel-sel 

ingflamasi dan fibroblast yang bercampur dengan Cryptococcus. Bentuk granuloma tidak 

sering ditemukan pada beberapa kasus terlihat reaksi inflamasi kronis dan reaksi 

granulomatosa sama dengan yang terlihat pada tuberculosa dengan segala bentuk 

komplikasinya. Perubahan susunan saraf pusat termasuk infiltrasi meningen oleh sel 

mononuklear dan organisma. Organisma ini dapat tersebar pada parenkim otak dengan 

reaksi inflamasi yang minimal atau tanpa reaksi inflamasi. Kadang-kadang terdapat abses 

pada jaringan otak dan granuloma pada meningen otak dan medula spinalis. Gejala klinis 

infeksi jamur pada susunan saraf pusat tidak spesifik seperti akibat infeksi bakteri. Pasien 

paling sering mengalami gejala sindroma meningitis atau sebagai meningitis yang tidak 

ada perbaikan atau semakin progresif selama observasi (paling kurang empat minggu). 

Manifestasi klinis lainnya berupa kombinasi beberapa gejala seperti demam, nyeri kepala, 

letargi, confise, mual, muntah, kaku kuduk atau defisit neurologik. Sering kali hanya satu 

atau dua gejala utama yang dapat ditemukan pada gejala awal. Misalnya pasien datang ke 

klinis hanya dengan keluhan demensia subakut tanpa gejala lainnya. Waktu terjadinya 

penyakit sangat vital dan penting dalam mempertimbangkan diagnosis meningitis jamur. 

Beberapa kasus sebagai meningitis akut, kebanyakan subakut dan beberapa kronis. 

Gambaran klinis selain meningitis yang sering ditemukan yaitu gambaran ensefalitis. 

Sering kali pasien didagnosa sebagai meningitis TBC sampai akhirnya ditemukan 

diagnosa yang benar dengan ditemukannya jamur dalam serebrospinal. 

 

Obat yang digunakan : 

Terapi dengan amphotericin B memperlihatkan hasil yang baik. Amphotericin B diberikan tiap 

hari intravena dengan dosis 0,5 mg/kg,diberikan enam sampai sepuluh minggu, tergantung dari 

perbaikan klinis danekmbalinya cairan serebrospinal kearah normal. Peneliti lain memberikan 

amphotericin B dengan 5-flurocytosine 150 mg/kg perhari (dalam 4 dosis). Kombinasi ini 

memberikan hasil yang lebih baik. 
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