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Jamur tersebut termasuk golongan kapang/ragi (yeast). Jamur ini 

berukuran sangat kecil dan tidak terlihat mata telanjang. Dalam cairan spinal 

atau jaringan, organisme berbentuk bulat atau lonjong, garis tengahnya 4-12 

μm, sering bertunas, dan dikelilingi oleh selubung yang tebal. Pada agar 

Sabouraud pada suhu kamar, koloninya berwarna krim, mengkilat dan mukoid. 

Biakan tidak meragi karbohidrat tetapi mengasimilasi glukosa, maltosa, 

sukrosa, dan galaktosa (namun laktosa tidak). Urea dihidrolisa. Cryptococcus 

neoformans tumbuh baik pada 37 o C pada sebagian besar perbenihan 

laboratorium yang tersedia, dengan syarat tidak mengandung sikloheksimida. 

Pencampuran sero tipe A dan D atau B dan C menyebabkan timbulnya miselia 

dan basidiospora Fillobasidiella neoformans atau Fillobasidiella bacill lispora. 

Kapang Cryptococcus neoformans berada dimana-mana, biasanya tumbuh dan 

berkembang di kotoran burung dan tumbuhan yang membusuk. Penularannya 

dapat melalui kucing anjing atau langsung dari lingkungan. Cryptococcus 

neoformans sering menyerang pada kucing, terutama saluran pernafasannya. 

Penyebaran dimulai dari hidung, melalui aliran darah dapat menyebar ke otak, 

mata dan paru-paru. 

Gambar kucing terkena Kriptokokus 

Selain pada hewan (kucing, anjing) Kriptokokus bisa menjangkit pada 

penderita penyakit Hodgkin, leukimia, diabetes melitus, pada penderita yang



diobati dengan kortikosteroid dan yang umumnya mempunyai system imun 

rendah contohnya pada penderita HIV yang menyerang bagian hidung, 

tenggorokan, jaringan wajah, mata dan otak. Pada manusia Cryptococcus 

neoformans menyebar secara hematogen ke sistem saraf pusat dari fokus di 

paru yang mana biasa bersifat subklinis. Tidak ada pneumonitis ditemukan 

pada 85% pasien dengan penyakit kriptokokal di SSP. Selain, paru-paru dan 

SSP, kriptokokus juga menyerang kulit, tulang dan saluran kelamin. Meninges 

merupakan tempat yang paling sering. Sebabnya masih belum jelas, tetapi 

beberapa teori telah dikemukakan seperti sifat antigen kapsul kriptokokus di 

cairan serebrospinal yang terbatas sehingga reaksi inflamasi tidak terinduksi. 

Selain itu cairan serebrospinal juga merupakan media pertumbuhan yang baik, 

mungkin disebabkan karena kandungan dopamin dan neurotransmiter lain di 

cairan serebrospinal dan tidak adanya protein yang toksik bagi kriptokokus. 

Penyakit ini biasanya berkembang bila kadar limfosit T helper CD4 berada 

dibawah 100 sel/mm3. Pada tahap ini, makrofag juga tidak berfungsi dengan 

baik. 

Gejala klinis yang paling sering dialami adalah sakit kepala, disusul 

kemudian oleh demam. Gejala klinis lain adalah mual, muntah, lemas, gangguan 

memori, dan penurunan kesadaran (stupor atau koma). 

Dari pemeriksaan fisik pada pasien ditemukan penurunan kesadaran (apatis), 

kaku kuduk dan gangguan saraf kranialis nervus VII dextra sentral. Oleh 

karena itu, dipikirkan pasien mengalami meningoensefalitis. Sakit kepala 

progresif akibat tumor dapat disingkirkan karena pada pasien ditemukan 

tanda rangsang meningeal positif. Pengobatan kriptokokus dilakukan dengan 

amfoterisin-B yang diberikan secara intravena. Obat tersebut kurang



bermanfaat untuk kriptokokus otak karena tidak mencapai kadar cukup tinggi 

dalam cairan serebrospinal. Pengobatan lainnya dengan 5-fuorositosin namun 

obat ini tidak terdapat di Indonesia, derivat tri-azol yaitu itrakonazol dan 

flukonazol. 
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