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Tubuh manusia senantiasa terpapar berbagai kondisi yang 
mengakibatkan kerusakan, misalnya sinar matahari, polutan, zat-zat 
yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, dan bahan-bahan infeksius 
(berbagai macam virus, bakteri, jamur, parasit). Kerusakan juga 
dapat berasal dari dalam tubuh, misalnya kanker. Kerusakan dapat 
terjadi pada tingkatan sel tunggal, yang mudah diperbaiki, atau pada 
tingkatan yang melibatkan beberapa sel, jaringan atau organ, yang 
dapat berakibat pada munculnya penyakit dan mungkin berakhir pada 
kematian individu. Untuk melindungi kita dari kondisi tersebut, tubuh 
mengembangkan mekanisme-mekanisme pertahanan interaktif dalam 
suatu sistem bertingkat yang sangat canggih.

MEKANISME PERTAHANAN TUBUH MANUSIA
Tubuh manusia telah mengembangkan beberapa cara untuk 
melindungi diri terhadap luka dan infeksi. Imunitas bawaan, juga 
dikenal sebagai imunitas alami atau asli, meliputi sawar alami (fisik, 
mekanik, dan biokimia) dan inflamasi (peradangan). Sawar bawaan 
membentuk lini pertama pertahanan pada permukaan tubuh dan 
sudah bekerja sejak lahir untuk mencegah kerusakan oleh zat-zat yang 
ada di lingkungan dan mencegah infeksi oleh mikroorganisme patogen. 
Sawar permukaan juga dapat berupa sekelompok mikrorganisme 
yang dikenal sebagai “flora normal” yang dapat melindungi kita dari 
patogen. Jika sawar permukaan ini berhasil dilewati, pertahanan 
lini kedua, respons inflamasi, diaktivasi untuk melindungi tubuh 
dari kerusakan lebih lanjut, mencegah terjadinya infeksi pada 
jaringan yang luka, dan memacu penyembuhan. Respons inflamasi 
merupakan aktivasi yang cepat dari mekanisme biokimia dan seluler 
yang relatif tidak spesifik, artinya respons yang muncul akan mirip 
walaupun penyebab kerusakan jaringan berbeda-beda. Pertahanan 
lini ketiga, imunitas adaptif (juga dikenal sebagai imunitas didapat 

atau spesifik), diinduksi relatif perlahan dan prosesnya lebih spesifik 
serta targetnya mikroorganisme tertentu yang menyerang tubuh dan 
ditujukan untuk melenyapkan mikroorganisme tersebut. Imunitas 
adaptif juga melibatkan “ingatan” (memori), yang akan menghasilkan 
respons lebih cepat jika terjadi serangan oleh mikroorganisme yang 
sama di masa depan. Perbandingan antara mekanisme pertahanan di 
atas dijelaskan pada Tabel 5-1. Informasi pada bab ini mengenalkan 
berbagai komponen dan proses imunitas bawaan dan sebagai dasar 
untuk Bab 6, yang akan menjelaskan sekilas mengenai imunitas 
adaptif, dan Bab 7, yang akan membicarakan proses-proses infeksi dan 
perubahan pada pertahanan imunitas.

IMUNITAS BAWAAN
Imunitas Bawaan meliputi sawar-sawar alami (fisik, mekanik, dan 
biokimia) yang membentuk pertahanan lini pertama pada permukaan 
tubuh dan telah bekerja sejak lahir. Sawar permukaan juga dapat berupa 
sekelompok mikrorganisme jinak yang dikenal sebagai “mikrobiom 
(kumpulan mikroba) normal” yang dapat melindungi kita dari 
mikroorganisme patogen. Imunitas bawaan pada bayi baru lahir dan 
perubahan yang terkait dengan usia dibahas pada bab Pertimbangan 
Pediatri dan Geriatri.

Pertahanan Lini Pertama: Sawar Fisik dan Biokimia  
dan Mikrobiom Manusia
Sawar Fisik
Sawar fisik yang menutupi bagian luar tubuh manusia memberikan 
perlindungan terhadap kerusakan dan infeksi. Sawar-sawar ini terdiri 
dari sel-sel epitel kulit yang saling terkait rapat dan lapisan saluran cerna, 
genitourinari, dan pernapasan (Gambar 5-1). Ketika patogen berusaha 
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menembus sawar fisik ini, patogen akan dilenyapkan secara mekanis—
rontok bersamaan dengan sel kulit yang secara rutin diganti, terlempar 
keluar bersama batuk atau bersin, dimuntahkan dari lambung, atau 
terbuang dari saluran urin sebagai urin/kencing. Sel-sel epitel saluran 
pernapasan atas juga memproduksi mukus dan memiliki cambuk (cilia) 
yang menyerupai rambut yang akan menjebak dan menggerakkan 
patogen kembali ke bagian atas untuk dikeluarkan dengan cara batuk 
atau bersin. Selain itu, suhu rendah (seperti pada kulit) dan pH rendah 
(seperti pada kulit dan lambung) umumnya akan menghambat 
mikroorganisme, yang kebanyakan memerlukan suhu mendekati 37 °C 
(98,6 °F) dan pH mendekati netral untuk pertumbuhan yang efisien.

Zat-zat Kimia yang Berasal dari Sel Epitel
Sel-sel epitel mensekresi berbagai zat yang bersifat melindungi untuk 
melawan infeksi, termasuk mukus, keringat, air liur (saliva), air mata 
dan lapisan lilin pada telinga. Semua zat tersebut dapat menjebak 
penyusup dan mengandung zat kimia yang akan membunuh 
mikroorganisme. Keringat, air mata, dan saliva mengandung enzim 
(lisozim) yang menyerang dinding sel bakteri gram-positif. Kelenjar 
sebaseus pada kulit juga mensekresi asam-asam lemak dan asam laktat 
yang membunuh bakteri dan jamur (fungi). Sekret yang dihasilkan 
kelenjar sebaseus tersebut menciptakan suasana asam (pH 3 sampai 
5) dan lingkungan yang tidak bersahabat untuk hampir semua bakteri.

Sekresi sel epitel juga mengandung peptida antimikroba dengan 
berat molekul kecil yang membunuh atau menghambat pertumbuhan 
bakteri, fungi dan virus penyebab penyakit.1 Peptida tersebut biasanya 
berupa polipeptida bermuatan positif dengan 15-95 asam amino. Lebih 
dari ribuan peptida antimikroba yang telah ditemukan, namun yang 
paling banyak dipelajari adalah golongan katelisidin (cathelicidin) 
dan defensin.

Beberapa katelisidin telah ditemukan di beberapa spesies yang 
berbeda, namun hanya satu yang saat ini diketahui berfungsi pada 
manusia. Bakteri memiliki membran sel yang bebas-kolesterol di 
mana katelisidin dapat menyisip dan merusak membran, membunuh 
bakteri. Katelisidin diproduksi oleh sel-sel epitel kulit, saluran cerna, 
saluran urin, saluran pernapasan, dan disimpan pada neutrofil, sel 
mast, dan monosit dan dapat dilepas selama inflamasi.

Sebaliknya, banyak molekul defensin manusia yang telah 
diidentifikasi. Molekul-molekul defensin dapat digolongkan menjadi 
tipe α (sedikitnya enam telah diidentifikasi pada manusia) dan tipe β 
(sedikitnya enam telah diidentifikasi, namun mungkin ada 40 molekul 
yang berbeda). Golongan α-defensin sering memerlukan aktivasi oleh 
enzim proteolitik, sedangkan golongan β-defensin disintesis dalam 
bentuk aktif. Karena kemiripan muatan kimianya, defensin mungkin 
membunuh bakteri dengan cara yang sama dengan katelisidin. 
Golongan α-defensin terutama banyak pada granul neutrofil dan 
mungkin berperan pada saat neutrofil membunuh bakteri. Golongan 
ini juga ditemukan dalam sel-sel Paneth yang melapisi usus halus, 
melindungi terhadap berbagai macam mikroorganisme penyebab 
penyakit. Golongan β-defensin ditemukan pada sel-sel epitel yang 
melapisi saluran pernapasan, saluran urin, dan saluran usus, dan 
juga pada kulit. Selain bersifat sebagai antibakteri, β-defensin juga 
membantu melindungi permukaan epitel terhadap infeksi adenovirus 
(salah satu penyebab flu) dan human immunodeficiency virus (HIV). 
Kedua kelas peptida antimikroba ini juga dapat mengaktivasi 
pertahanan tingkat berikutnya: imunitas bawaan dan didapat.

Paru-paru juga memproduksi dan mensekresi satu keluarga 
glikoprotein, kolektin (collectin), di antaranya protein surfaktan 
A sampai D dan lektin pengikat-manosa (mannose-binding lectin). 
Kolektin bereaksi dengan karbohidrat pada permukaan berbagai 
macam mikroorganisme pathogen dan membantu sel-sel sistem 
imunitas bawaan (makrofag) untuk mengenali dan membunuh 
mikroorganisme. Mannose-binding lectin (MBL) mengenali gugus 
gula yang biasanya terdapat pada permukaan mikroba dan merupakan 
aktivator sistem protein plasma (komplemen) yang sangat kuat yang 
akan mengakibatkan kerusakan pada bakteri atau meningkatkan 
pengenalan oleh makrofag.

Mikrobiom Normal
Permukaan tubuh dikolonisasi oleh berbagai mikroorganisme, 
mikrobiom normal yang dulu dikenal sebagai flora normal. Setiap 
permukaan (kulit dan membran mukosa mata, saluran cerna bagian 
atas dan bawah, uretra dan vagina) dikolonisasi oleh kombinasi bakteri 
dan fungi yang khas untuk setiap lokasi dan individu2 (Tabel 5-2). 

TABEL 5-1 Sekilas Pertahanan Manusia
Ciri-ciri Pembatas luar Imunitas Bawaan Imunitas Adaptif (Didapat)

Tingkat 
pertahanan

Lini pertama pertahanan terhadap infeksi dan 
kerusakan jaringan

Lini kedua pertahanan sebagai respons terhadap 
kerusakan jaringan dan infeksi (respons 
inflamasi)

Lini ketiga pertahanan yang dimulai ketika 
sistem imunitas bawaan menyampaikan 
sinyal kepada sel-sel imunitas adaptif

Waktu respons Konstan Respons segera Ada jeda waktu (tertunda) antara terjadinya 
paparan antigen primer (pertama kali) 
dengan respons maksimal; respons segera 
terjadi setelah paparan antigen sekunder 
(paparan kedua kali atau berikutnya)

Spesifisitas Luas Luas Respons sangat spesifik terhadap “antigen”
Sel-sel Sel-sel epietel

Mikrobiom
Sel mast, granulosit (neutrofil, eosinofil, basofil), 

monosit/ makrofag, sel-sel natural killer (NK), 
trombosit, sel-sel endotel

LimfositT, limfositB, makrofag, sel-sel 
dendritik

Memori Tidak melibatkan memori Tidak melibatkan memori Memori imunologis spesifik oleh limfosit 
T dan B

Molekul aktif Defensin, katelisidin, kolektin, laktoferin, toksin 
bakteri

Komplemen, faktor pembekuan, kinin, sitokin Antibodi, komplemen, sitokin

Proteksi Perlindungan termasuk pembatas anatomis 
(yaitu kulit dan membran mukosa), sel-sel dan 
molekul sekresi (misalnya, lisozim, pH lambung 
yang asam dan urin), dan aktivitas cilia

Perlindungantermasukrespons vaskular, komponen 
selular (misalnya, sel-sel mast, neutrofil, 
makrofag), molekul- sekresi atau sitokin, dan 
aktivasi sistem protein plasma

Perlindungan termasuk limfosit T dan B yang 
teraktivasi, sitokin, dan antibodi
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Mikroorganisme dalam mikrobiom secara normal tidak menyebabkan 
penyakit, dan walaupun hubungan dengan manusia biasanya disebut 
komensal (menguntungkan untuk satu pihak tanpa mempengaruhi 
yang lain), hubungan tersebut mungkin sebenarnya lebih bersifat 
mutualistik (bermanfaat untuk kedua organisme). Sebagai contoh 
pada kolon, pada saat lahir saluran cerna bagian bawah relatif steril 
namun kolonisasi bakteri terjadi dengan cepat, dengan jumlah, 
macam, dan kadar yang meningkat secara progresif selama tahun 
pertama kehidupan.

Mikrobiom normal bermanfaat untuk manusia dalam berbagai cara; 
bakteri pada saluran gastrointestinal (GI) menghasilkan (1) enzim-
enzim yang membantu pencernaan dan pemanfaatan banyak molekul 
dalam diet manusia, misalnya asam-asam lemak dan polisakarida 
yang besar; (2) metabolit yang bermanfaat (misalnya vitamin K, 
vitamin-vitamin B; dan (3) faktor-faktor antibakteri yang mencegah 
kolonisasi oleh mikroorganisme patogen (lihat Bab 7). Sebagai contoh, 
mikroorganisme yang termasuk dalam mikrobiom normal dalam 
kolon memproduksi zat-zat kimia (amonia, fenol, indol, dan zat toksik 
lainnya) dan protein-protein golongan bakteriosin(bacteriocin) yang 
toksik terhadap mikroorganisme yang lebih patogen. Mikrobiom 
normal juga berkompetisi dengan mikroorganisme patogen untuk 
memperoleh nutrisi dan menghambat perlekatan pada sel-sel epitel. 
Selain itu, mikrobiom normal saluran cerna juga membantu melatih 
system imun adaptif dengan cara menginduksi pertumbuhan jaringan 

limfoid yang terkait saluran cerna (di mana kebanyakan sel-sel 
imunitas adaptif terletak) dan perkembangan imunitas adaptif baik 
lokal maupun sistemik. Komunikasi dua arah antara otak dan saluran 
gastrointestinal (aksis otak-saluran cerna) dipengaruhi oleh bakteri 
gastrointestinal yang penting untuk fungsi kognitif, perilaku, modulasi 
nyeri dan respons stres.3

Terapi jangka panjang menggunakan antibiotik spektrum-luas 
dapat mengubah mikrobiom normal menurun aktivitas protektifnya, 
dan menyebabkan pertumbuhan berlebihan mikroorganisme patogen. 
Di usus, dapat terjadi pertumbuhan berlebihan Candida albicans atau 
bakteri Clostridium difficile (penyebab kolitis pseudomembran, suatu 
jenis infeksi di kolon). Bakteri Lactobacillus merupakan komponen 
utama pada mikrobiom normal gastrointestinal dan vagina pada 
wanita sehat.4 Mikroorganisme ini menghasilkan berbagai zat 
kimia (misalnya hidrogen peroksida, asam laktat, bakteriosin) yang 
membantu mencegah infeksi pada vagina dan saluran kencing 
oleh bakteri dan ragi. Penggunaan jangka panjang antibiotik dapat 
menurunkan kolonisasi oleh Lactobacillus dan meningkatkan risiko 
infeksi saluran kencing dan vagina, misalnya vaginosis.

Hubungan mutualistik dengan mikrobiom dijaga melalui integritas 
kulit, epitel mukosa dan mekanisme-mekanisme lain yang melindungi 
mikrobiom terhadap sistem imun serta inflamasi. Beberapa anggota 
mikrobiom bakteri normal bersifat oportunistik; mikroorganisme 
oportunistik dapat menyebabkan penyakit jika pertahanan individu 
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GAMBAR 5-1 Pembatas yang Meliputi Tubuh. Saluran pencernaan, pernapasan, saluran kencing, dan kulit 
membentuk pembatas antara organ-organ dalam dan lingkungan. (Dari Grimes DE:Infectious diseases, St. 
Louis, 1991, Mosby.)
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berkurang. Mikroorganisme ini normalnya dikontrol oleh sistem imun 
bawaan dan adaptif serta berkontribusi pada pertahanan kita. Sebagai 
contoh, Pseudomonas aeruginosa adalah anggota mikrobiom normal 
kulit dan memproduksi toksin yang melindungi tubuh terhadap 
infeksi oleh stafilokokus dan bakteri lainnya. Luka bakar yang parah 
dapat mengurangi integritas kulit dan dapat mengakibatkan infeksi 
Pseudomonas sistemik yang membahayakan jiwa.

 PERTANYAAN SINGKAT5-1
1. Bagaimana sawar fisik dan mekanis berkontribusi pada mekanisme 

pertahanan?
2. Apa yang dimaksud dengan peptida-peptida antimikroba?
3. Dua tipe defensin apa sajakah yang berkontribusi pada sawar biokimiawi?
4. Apa yang dimaksud dengan flora bakteri normal? Apa perannya dalam 

pertahanan?
5. Apa yang dimaksud dengan mikroorganisme oportunistik?

Pertahanan Lini Kedua: Inflamasi
Sawar fisik dan kimia sistem imun bawaan bersifat relatif tetap/statis, 
sedangkan inflamasi diprogram untuk merespons kerusakan sel atau 
jaringan, apakah jaringan yang rusak tersebut terinfeksi atau steril. 
Respons tersebut merupakan inisiasi cepat sistem interaktif antara 
sistem humoral (terlarut dalam darah) dan seluler yang dirancang 
untuk membatasi tingkat kerusakan jaringan, menghancurkan 
mikroorganisme yang mengontaminasi, memulai respons imun 
adaptif dan memulai proses penyembuhan.

Respons inflamasi (1) terjadi pada jaringan dengan suplai darah 
(tervaskularisasi); (2) diaktivasi dengan cepat (dalam beberapa 
detik) setelah terjadi kerusakan; (3) tergantung pada aktivitas 
komponen seluler dan kimia; dan (4) bersifat tidak spesifik, yang 
berarti berlangsung dengan cara yang sama apapun jenis stimulusnya 
baik telah terpapar oleh stimulus yang sama sebelumnya atau belum 
pernah sama sekali. Inflamasi akan diaktivasi oleh luka apapun pada 
jaringan yang tervakularisasi, termasuk infeksi atau nekrosis jaringan 

(misalnya, iskemia, trauma, jejas fisik atau kimia, benda-benda 
asing, reaksi imun). Tanda-tanda klasik atau kardinal inflamasi akut 
dijelaskan pada abad pertama oleh seorang Romawi bernama Celsus 
dan meliputi perubahan warna/rubor (kemerahan), calor (panas), 
tumor (pembengkakan), dan dolor (nyeri). Tanda ke lima, functio laesa 
(hilangnya fungsi), ditambahkan kemudian. Perubahan inflamasi 
mikroskopis terjadi dalam beberapa detik pada mikrosirkulasi 
(arteriol, kapiler dan venula) dekat daerah jejas dan meliputi proses-
proses berikut (Gambar 5-2):
1. Vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah), yang menyebabkan 

kecepatan darah berkurang dan peningkatan aliran darah ke daerah 
jejas

2. Peningkatan permeabilitas vaskular (pembuluh darah menjadi 
berpori karena sel-sel endotel berkontraksi) dan cairaan bocor 
keluar dari pembuluh (eksudasi), menyebabkan pembengkakan 
(edema) pada situs jejas; seiring dengan keluarnya plasma, darah 
dalam mikrosirkulasi menjadi lebih kental, mengalir lebih perlahan, 
dan peningkatan aliran darah serta meningkatnya kadar sel-sel 
darah merah pada situs inflamasi menyebabkan pemerahan lokal 
(eritema) dan hangat

3. Perlekatan sel-sel darah putih ke dinding pembuluh darah dan 
migrasi sel-sel darah putih keluar ke jaringan sekitar melalui celah-
celah antar sel endotel yang melonggar yang melapisi pembuluh 
darah
Setiap perubahan yang terkait inflamasi merupakan akibat langsung 

dari aktivasi dan interaksi komponen-komponen kimia dan seluler 
yang ada pada darah dan jaringan. Perubahan vaskular menghantarkan 
leukosit (terutama neutrofil), protein-protein plasma, dan mediator-
mediator biokimia lainnya ke daerah jejas, tempat mereka semua 
bekerja bersama. Beberapa dari mediator kimia mengaktivasi saraf 
nyeri. Jejas jaringan, nyeri, dan bengkak berkontribusi pada hilangnya 
fungsi. Gambar 5-3 merupakan ringkasan proses inflamasi. Pembuluh 
limfa mengalirkan cairan ekstravaskular ke nodus limfe dan dapat 
mengakibatkan inflamasi di tempat tersebut; limfangitis (lymphangitis) 
pembuluh limfa dan limfadenitis (lymphadenitis) nodusnya, yang 
menjadi hiperplastis, membesar, dan seringkali nyeri.

TABEL 5-2 Mikrobiom (Mikrobiota) Manusia
Lokasi Mikroorganisme

Skin Kebanyakan kokusdan batang gram-positif, Staphylococcus epidermidis, corynebacteria, mycobacteria, dan streptokokus merupakan jenis paling 
banyak; Staphylococcus aureus pada beberapa individu; juga ragi (Candida, Pityrosporum) pada beberapa daerah di kulit

Beberapa mikroorganisme hidup dan tinggal di kulit untuk sementara
Pada bagian kulit yang lembab, bakteri gram-negatif
Di sekitar kelenjar sebaseus, Propionibacterium dan Brevibacterium
Kutu Demodex folliculorum tinggal di folikel rambut dan kelenjar sebaseus di wajah

Hidung Kebanyakan kokus dan batang gram-positif, khususnya S. epidermidis
Beberapa individu pembawa bakteri patogen di hidung, termasuk S. aureus, streptokokus β-hemolitik, dan Corynebacterium diphtheria

Mulut Kompeks bakteri yang meliputi beberapa spesies streptokokus, Actinomyces, lactobacilli, dan Haemophilus
Bakteri anaerob dan spirochete mengkolonisasi celah gingiva

Faring Seperti flora mulut ditambah staphylococci, Neisseria,dan diphtheroid
Beberapa individu tanpa gejala membawa bakteri patogen: pneumococcus, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, dan C. diphtheria

Usus kecil distal Enterobakteri, streptococci, lactobacilli, bakteri anaerob, dan C. albicans
Kolon Bacteroides, lactobacilli, clostridia, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, enterococci,dan streptokokus lainnya, bacilli, dan 

Escherichia coli
Uretra distal Beberapa bakteri tertentu ditemukan pada kulit, khususnya S. epidermidis dan diphtheroid; juga lactobacilli dan streptokokus nonpatogen
Vagina Sejak lahir hingga 1 bulan: seperti dewasa

1 bulan hingga pubertas: S. epidermidis, diphtheroid, E. coli, dan streptokokus
Pubertas sampai menopause: Lactobacillus acidophilus, diphtheroid, staphylococci, streptokokus, dan berbagai anaerob
Pascamenopause: seperti pada prepubertas

Adaptasi dari Bennett JE et al, editor: Mandell, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious diseases, ed 8, Philadelphia, 2015, Saunders.
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Beberapa manfaat inflamasi, antara lain sebagai berikut:
1. Mencegah infeksi dan kerusakan lebih lanjut oleh mikroorganisme 

yang menginvasi. Eksudat inflamasi mengencerkan toksin yang 
dihasilkan oleh bakteri dan yang dilepaskan oleh sel-sel yang 
mati. Aktivasi sistem protein plasma (misalnya sistem komplemen 
dan pembekuan) membantu membatasi dan menghancurkan 
bakteri. Datangnya sel-sel fagosit (misalnya neutrofil, makrofag) 
menghancurkan sisa-sisa sel dan mikroorganisme.

2. Membatasi dan mengontrol proses inflamasi. Adanya sistem protein 
plasma (misalnya sistem pembekuan), enzim-enzim plasma, dan 
sel-sel (misalnya eosinofil) mencegah respons inflamasi menyebar 
ke area jaringan sehat.

3. Berinteraksi dengan komponen-komponen sistem imun adaptif 
untuk menimbulkan respons yang lebih spesifik terhadap patogen 
yang mengontaminasi melalui datangnya makrofag dan linfosit 
yang menghancurkan patogen.

4. Menyiapkan area luka untuk penyembuhan dan perbaikan dengan 
cara menghilangkan produk-produk bakteri, sel-sel mati, dan 
produk lain akibat inflamasi (misalnya dengan menembus melalui 
celah epitel atau mengalirkannya melalui pembuluh limfa).
Cairan dan sisa-sisa/debris yang terakumulasi pada daerah 

inflamasi akan dialirkan melalui pembuluh limfa. Proses ini juga akan 
membantu perkembangan imunitas didapat karena antigen-antigen 
mikroba akan melewati nodus limfa, tempat antigen bertemu limfosit.

 PERTANYAAN SINGKAT 5-2
1. Mengapa imunitas bawaan dan inflamasi disebut “nonspesifik”?
2. Bagaimana penjelasan lima gejala superfisial klasik inflamasi jika dikaitkan 

dengan proses inflamasi?
3. Jelaskan tahap-tahap dasar inflamasi akut.
4. Apa manfaat inflamasi?

Sistem-sistem Protein Plasma dan Inflamasi
Tiga sistem protein plasma diperlukan untuk respons inflamasi 
yang efektif (Gambar 5-4). Tiga sistem kunci tersebut adalah sistem 
komplemen, sistem pembekuan dan sistem kinin. Walaupun setiap 
sistem memiliki peran unik pada inflamasi, mereka memiliki 
kemiripan. Setiap sistem terdiri dari berbagai protein yang ada dalam 
darah, biasanya dalam bentuk tidak aktif; beberapa merupakan enzim 
yang bersirkulasi sebagai proenzim. Setiap sistem memiliki beberapa 
protein yang dapat diaktivasi secara dini pada inflamasi. Aktivasi 
komponen-komponen pertama akan memicu aktivasi berturutan 
komponen-komponen lain dalam sistem, menghasilkan fungsi biologis 
yang membantu melindungi individu. Rangkaian aktivasi berturutan 
ini dikenal sebagai cascade. Jadi, kita menyebutnya cascade komplemen, 
cascade pembekuan, atau cascade kinin. Pada beberapa kasus, aktivasi 
protein tertentu pada sistem mungkin memerlukan pemotongan 
protein secara enzimatis menjadi dua potong protein yang berbeda 
ukuran. Biasanya fragmen yang lebih besar melanjutkan cascade dengan 
mengaktivasi komponen berikutnya, dan fragmen yang lebih kecil 
biasanya memiliki aktivitas proinflamasi yang kuat.

Sistem Komplemen
Sistem komplemen terdiri dari sejumlah besar protein (kadang-kadang 
disebut juga sebagai faktor-faktor komplemen) yang secara bersama-
sama merupakan 10% dari total protein serum yang ada dalam sirkulasi. 
Aktivasi sistem komplemen menghasilkan beberapa faktor yang dapat 
menghancurkan patogen secara langsung atau dapat mengaktivasi 
atau meningkatkan aktivitas banyak komponen inflamasi lainnya dan 
respons imun adaptif. Faktor-faktor yang diproduksi selama aktivasi 
sistem komplemen merupakan petahanan tubuh yang paling kuat, 
terutama untuk melawan infeksi bakteri.

Fungsi terpenting cascade komplemen adalah aktivasi C3 
dan C5, yang menghasilkan bermacam-mcam protein yaitu (1) 
kelompok opsonin, (2) faktor-faktor kemotaktik, atau (3) kelompok 
anafilatoksin.5 Opsonin melapisi permukaan bakteri dan meningkatkan 
kerentanan bakteri untuk difagositosis (dimakan) dan dibunuh oleh 
sel-sel inflamasi, antara lain neutrofil dan makrofag. Faktor-faktor 
kemotaktik berdifusi dari situs inflamasi dan menarik sel-sel fagositosis 
ke situs tersebut. Anafilatoksin menginduksi degranulasi (pecahnya 
granul) cepat sel-sel mast (dengan kata lain: pelepasan histamin yang 
menginduksi vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas kapiler), 
satu komponen seluler utama inflamasi. Produk-produk komplemen 
yang paling kuat adalah C3b (opsonin), C3a (anafilatoksin), dan C5a 
(anafilatoksin, faktor kemotaktik). Aktivasi komponen komplemen 
terakhir C5b sampai C9 (kompleks yang menyerang membran, 
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GAMBAR 5-2 Perubahan Lokal yang Penting pada Proses Inflamasi. 
Berbeda dengan sirkulasi normal, inflamasi ditandai oleh (1) vasodilatasi 
dan peningkatan aliran darah, mengakibatkan eritema dan sensasi 
hangat; (2) peningkatan permeabilitas pembuluh darah sehingga plasma 
keluar dari pembuluh darah, mengakibatkan edema; dan (3) pergerakan 
leukositdari pembuluh darah menuju tempat terjadinya luka. (Dari Kumar V 
et al: Robbins and Cotran pathological basis of disease, ed 8, Philadelphia, 
2009, Saunders.)
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membrane attack complex, atau MAC) menghasilkan suatu kompleks 
yang menciptakan pori-pori pada membran luar sel-sel bakteri. Pori-
pori ini akan merusak membran sel bakteri dan memungkinkan air 
untuk masuk, sehingga sel bakteri akan mati.

Tiga jaras utama mengatur aktivasi komplemen (lihat Gambar 5-4). 
Jaras klasik diaktivasi terutama oleh antibodi, yaitu protein-protein 
sistem imun didapat. Antibodi-antibodi ini pertama harus mengikat 
targetnya, yaitu antigen, yang dapat berupa protein atau karbohidrat 
dari bakteri atau agen infeksi lainnya. Antibodi mengaktivasi komponen 
pertama komplemen, C1, yang kemudian mengaktivasi komponen 
komplemen lainnya, sehingga C3 dan C5 teraktivasi. Jadi, antibodi-
antibodi dari sistem imun didapat dapat memanfaatkan sistem 
komplemen untuk membunuh bakteri dan mengaktivasi inflamasi.

Jaras alternatif diaktivasi oleh beberapa senyawa yang ada pada 
permukaan organisme infeksi (misalnya lipopolisakarida [endotoksin] 
pada permukaan bakteri atau karbohidrat pada dinding sel ragi 
[zymosan]). Jaras ini menggunakan protein-protein khusus (faktor 
B, faktor D, dan properdin) untuk membentuk satu kompleks yang 
mengaktivasi C3. Aktivasi C3 kemudian mengaktivasi C5 dan seterusnya 
bertemu dengan jaras klasik. Jadi, sistem komplemen dapat diaktivasi 
langsung oleh organisme penginfeksi tertentu tanpa adanya antibodi.

Jaras lektin mirip dengan jaras klasik namun tidak tergantung 
antibodi. Aktivasi dilakukan oleh beberapa protein plasma, terutama 
lektin pengikat-manosa (MBL). MBL mengikat polisakarida bakteri 
yang mengandung karbohdrat manosa dan mengaktivasi komplemen 
melalui dua protein yang mirip dengan C1—MASP-1 (protease serin 
yang terkait MBL, mannose-binding lectin-associated serine protease) 
dan MASP-2.6 Jadi, agen penginfeksi yang tidak mengaktivasi jaras 
alternatif mungkin rentan terhadap komplemen melalui jaras lektin.

Secara ringkas, cascade komplemen dapat diaktivasi oleh paling 
sedikit tiga cara yang berbeda, dan produk-produknya memiliki 
empat fungsi: (1) opsonisasi (C3b), (2) aktivitas anafilaksis yang 
menyebabkan degranulasi sel mast (C3a, C5a), (3) kemotaksis leukosit 
(C5a), dan (4) lisis sel (C5b-C9; kompleks yang menyerang membran, 
membrane attack complex [MAC]).

Sistem Pembekuan (Clotting)
Sistem pembekuan (koagulasi) merupakan satu kelompok protein 
yang jika diaktivasi secara berturutan akan membentuk bekuan darah. 
Bekuan darah (clot) adalah suatu anyaman protein (fibrin) yang 
mengandung trombosit (agen utama yang mengawali pembekuan) 
dan menangkap sel-sel lainnya, misalnya eritrosit, agen fagosit, dan 
mikroorganisme. Bekuan-bekuan (clots) ini (1) menutup pembuluh 
darah dan menghentikan perdarahan, (2) menangkap mikroorganisme 
dan mencegah penyebarannya ke jaringan sekitar, dan (3) menyediakan 
kerangka untuk perbaikan dan penyembuhan selanjutnya. Detil dan 
ilustrasi khusus mengenai sistem pembekuan disajikan pada Bab 19 
(lihat juga Gambar 19-18) dan hubungan antara pembekuan dan 
inflamasi saja yang disajikan di sini.

Sistem pembekuan dapat diaktivasi oleh banyak substansi yang 
dilepaskan saat luka dan infeksi jaringan, termasuk kolagen, proteinase, 
kalikrein, dan plasmin, demikian juga produk-produk bakteri misalnya 
endotoksin. Seperti pada cascade komplemen, cascade koagulasi dapat 
diaktivasi melalui jalur yang berbeda-beda yang kemudian semua 
bertemu dan mengakibatkan terbentuknya bekuan (lihat Gambar 5-4). 
Jalur faktor jaringan (ekstrinsik) diaktivasi oleh faktor jaringan 
(tissue factor, TF) (juga disebut sebagaitromboplastin jaringan) yang 
dilepas oleh sel-sel endotel yang rusak pada pembuluh darah dan 
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GAMBAR 5-3 Respons Inflamasi Akut. Inflamasi biasanya disebabkan oleh kerusakan sel dan dapat mengalami 
komplikasi infeksi. Sebagai konsekuensi, maka terjadi pecahnya granul (degranulasi) sel mast, aktivasi ketiga 
sistem protein plasma, dan pelepasan komponen-komponen subseluler dari sel-sel yang rusak. Sistem-
sitem tersebut saling bergantung, sehingga induksi salah satu sistem (misalnya degranulasi sel mast) akan 
menginduksi dua sistem lainnya. Akibatnya adalah munculnya ciri-ciri inflamasi yang khas secara mikroskopis 
dan secara klinis. Angka-angka pada gambar merujuk pada gambar lain yang lebih rinci sesuai respons terkait.
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bereaksi dengan faktor VII yang telah teraktivasi (VIIa). Jalur aktivasi 
kontak/sentuh(intrinsik) diaktivasi ketika pembuluh darah rusak 
dan faktor Hageman (faktor XII) dalam plasma bersentuhan dengan 
senyawa-senyawa subendotel yang bermuatan negatif. Jalur-jalur ini 
akan bertemu pada faktor X. Aktivasi faktor X memulai jalur bersama 
yang kemudian mengaktivasi fibrin untuk membentuk polimer 
sehingga terjadi bekuan fibrin.

Seperti pada sistem komplemen, aktivasi sistem pembekuan 
menghasilkan fragmen-fragmen protein yang dikenal sebagai 
fibrinopeptida (FP) A dan B yang meningkatkan respons inflamasi. 
Fibrinopeptida dilepas dari fibrinogen ketika fibrin diproduksi. 
Fibrinopeptida (khususnya fibrinopeptida B) bersifat kemotaktik 
untuk neutrofil dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah 

dengan cara meningkatkan efek bradikinin (yang terbentuk pada 
sistem kinin) pada sel-sel endotel.

Sistem Kinin
Sistem protein plasma ke tiga, sistem kinin (lihat Gambar 5-4), 
berinteraksi erat dengan sistem koagulasi. Kedua sistem pembekuan 
dan kinin tersebut dapat diinisiasi melalui aktivasi faktor Hageman 
(faktor XII) menjadi faktor XIIa. Nama lain faktor XIIa adalah aktivator 
prekalikrein karena faktor tersebut secara enzimatis mengaktivasi 
komponen pertama sistem kinin, prekalikrein. Produk akhir dari 
sistem kinin adalah molekul dengan berat molekul kecil, bradikinin, 
yang dihasilkan dari molekul prekursor yang lebih besar, kininogen. 
Bradikinin menyebabkan pelebaran pembuluh darah, bekerja bersama 
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GAMBAR 5-4 Sistem Protein Plasma pada Inflamasi: Sistem Komplemen, Pembekuan, dan Kinin. Setiap 
sistem protein plasma terdiri dari sekelompok protein yang teraktivasi secara berturutan untuk menghasilkan 
efek biologis yang kuat. Sistem komplemen dapat diaktivasi oleh tiga mekanisme, masing-masing akan 
menghasilkan aktivasi proteolisis C3. Fragmen-fragmen C3 teraktivasi, C3a dan C3b, merupakan komponen 
utama inflamasi. C3a merupakan anafilatoksin yang kuat, yang menginduksi degranulasi sel mast. C3b dapat 
terikat pada permukaan sel, misalnya bakteri, dan dapat bertindak sebagai opsonin untuk fagositosis atau 
melakukan proteolisis mengaktivasi komponen berikutnya pada cascade komplemen, C5. Fragmen kecil C5 
teraktivasi yaitu C5a, merupakan anafilatoksin yang kuat, dan bersifat kemotaktik untuk neutrofil, menarik 
neutrofil ke situs inflamasi. Fragmen yang lebih besar, C5b, mengaktivasi komponen-komponen kompleks 
yang menyerang membran (membrane attack complex) yaitu C5-C9, yang merusak membran bakteri dan 
membunuh bakteri. Sistem pembekuan (clotting) dapat diaktivasi oleh jalur faktor jaringan (ekstrinsik) dan 
jalur aktivasi sentuh/contact activation (intrinsik). Semua cara aktivasi pembekuan/clotting akan menginisiasi 
aktivasi faktor X dan trombin. Trombin adalah enzim proteolisis yang mengaktivasi fibrinogen membentuk fibrin 
dan fibrinopeptida kecil (FP). Fibrin mengalami polimerisasi membentuk bekuan (clot), dan FP juga merupakan 
faktor kemotaktik yang sangat aktif dan menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Faktor XIIa 
yang diproduksi oleh sistem pembekuan dapat juga diaktivasi oleh kallikrein dari sistem kinin (panah merah). 
Prekallikrein secara enzimatis diubah menjadi kininogen, yang mengaktivasi bradikinin. Bradikinin berfungsi 
seperti histamin dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Bradikinin juga dapat menstimulasi ujung-
ujung saraf menyebabkan nyeri. FP, Fibrinopeptide; TF,Tissue Factor (faktor jaringan).
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prostaglandin menginduksi nyeri, menyebabkan kontraksi sel otot 
polos, dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah.

Kontrol dan Interaksi Sistem Protein Plasma
Ketiga sistem protein plasma sangat interaktif sehingga aktivasi salah 
satu sistem akan menghasilkan produksi sejumlah besar senyawa 
yang aktif secara biologis dan sangat kuat yang akan lebih lanjut 
mengaktivasi sistem lainnya. Regulasi yang sangat ketat proses-proses 
tersebut sangat penting karena dua alasan berikut.
1. Proses inflamasi sangat kritis untuk kelangsungan hidup individu; 

oleh karena itu aktivasi yang efisien harus terjamin, apapun 
penyebab kerusakan jaringan. Interaksi antar sistem protein plasma 
dapat mengaktivasi seluruh respons inflamasi, apapun sistem yang 
pertama kali diaktivasi.

2. Mediator-mediator biokimia yang dihasilkan selama proses-proses 
ini bersifat sangat kuat dan potensial berbahaya bagi individu, dan 
kerja sistem-sistem tersebut harus dijaga agar tetap terbatas hanya 
pada jaringan luka atau yang terinfeksi.
Berbagai mekanisme tersedia baik untuk aktivasi atau inaktivasi 

(mengatur) sistem-sistem plasma protein tersebut. Sebagai contoh, 
plasma yang masuk ke jaringan selama inflamasi (edema) mengandung 
enzim-enzim yang menghancurkan mediator-mediator inflamasi. 
Karboksipeptidase berperan dalam inaktivasi aktivitas anafilatoksis 
C3a dan C5a, dan kininase mendegradasi kinin. Histaminase 
mendegradasi histamin dan kalikrein menurunkan respons inflamasi.

Pembentukan bekuan juga mengaktivasi sistem fibrinolisis yang 
dirancang untuk membatasi ukuran bekuan dan menghilangkan 
bekuan setelah pendarahan berhenti. Trombin dari sistem pembekuan 
mengaktivasi plasminogen dalam darah untuk membentuk enzim 
plasmin. Aktivitas utama plasmin adalah mendegradasi polimer fbrin 
pada bekuan. Plasmin juga dapat mengaktivasi cascade komplemen 
melalui komponen C1, C3, dan C5 dan cascade kinin dengan cara 
mengaktivasi faktor XII dan memproduksi aktivator prekalikrein.

Contoh lain regulator umum untuk ketiga sistem adalah penghambat 
/inhibitor C1 esterase (C1 inh). C1 inh menghambat aktivasi komplemen 
melalui C1 (jaras klasik), MASP-2 (jaras lektin), dan C3b (jaras alternatif). 
C1 inh juga merupakan inhibitor utama komponen-komponen jaras 
pembekuan dan kinin (misalnya, kalikrein, faktor XIIa). Kelainan 
genetik pada C1 inh (defisiensi C1 inh)mengakibatkan angioedema 
yang diwariskan (hereditary angioedema), yang merupakan edema 
yang akan sembuh sendiri pada lapisan-lapisan kulit dan mukosa 
akibat stres, penyakit, atau trauma yang relatif ringan. Penyakit ini 
ditandai dengan hiperaktivasi ketiga sistem protein plasma, walaupun 
sebenarnya produksi bradikinin yang berlebihan nampaknya merupakan 
penyebab utama peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Banyak sel 
terlindung dari kerusakan yang tidak diharapkan dari sistem komplemen 
karena memiliki faktor-faktor yang terdapat pada permukaan luar dari 
membran plasma. Dua contoh antara lain faktor pemercepat peluruhan 
(decay accelerating factor,DAF) dan CD59; DAF mencegah aktivasi C3 dan 
CD59 menghambat MAC (membrane attack complex).

 PERTANYAAN SINGKAT 5-3
1. Apa tiga produk terpenting dari sistem komplemen?
2. Bagaimana cascade koagulasi diaktivasi? Bagaimana hubungannya dengan 

cascade kinin plasma?
3. Faktor-faktor apa saja yang mengontrol sistem plasma protein inflamasi?

Komponen Seluler Inflamasi
Inflamasi merupakan satu proses pada jaringan pembuluh darah; 
sehingga komponen seluler dapat ditemukan dalam darah atau pada 

jaringan di sekitar pembuluh darah. Pembuluh darah dilapisi oleh 
sel-sel endotel, yang pada kondisi normal secara aktif menjaga aliran 
darah. Selama inflamasi endotel pembuluh darah menjadi pengatur 
utama proses pembekuan darah dan lewatnya sel-sel serta cairan 
ke dalam jaringan. Jaringan yang dekat dengan pembuluh darah 
mengandung sel mast, yang mungkin merupakan aktivator terpenting 
inflamasi, dan sel dendrit, yang menghubungkan respons imunitas 
bawaan dan didapat. Darah mengandung campuran sel yang kompleks 
(Gambar 5-5 dan lihat Bab 19). Sel-sel darah dibagi menjadi eritrosit 
(sel darah merah), trombosit, dan leukosit (sel darah putin). Eritrosit 
mengangkut oksigen ke jaringan dan trombosit merupakan fragmen 
sel kecil yang terlibat pada proses pembekuan darah. Leukosit terdiri 
dari granulosit (mengandung banyak granul yang berisi enzim), 
monosit, dan limfosit. Granulosit merupakan leukosit yang paling 
umum dan dikelompokkan berdasarkan jenis pewarnaan yang dipakai 
untuk melihat granul yang mengandung enzim pada sitoplasmanya 
(basofil, eosinofil, dan neutrofil). Monosit adalah prekursor makrofag 
yang terdapat pada jaringan. Berbagai bentuk limfosit berpartisipasi 
pada respons imunitas bawaan (misalnya, sel-sel natural killer [NK]) 
dan respons imunitas didapat (sel-sel B dan T).

Sel-sel pada sistem imunitas bawaan dan didapat merespons 
molekul-molekul yang diproduksi di tempat kerusakan sel dan direkrut 
ke tempat tersebut untuk meningkatkan respons perlindungan. 
Molekul-molekul ini berasal dari sel-sel yang dihancurkan atau yang 
rusak, mikroba-mikroba yang mengontaminasi, aktivasi sistem protein 
plasma, atau sekresi oleh sel-sel lain sistem imunitas bawaan atau 
didapat. Setiap sel memiliki suatu set reseptor permukaan sel yang secara 
spesifik mengikat molekul-molekul tersebut, yang mengakibatkan 
aktivasi jalur pensinyalan intraseluler dan aktivasi sel itu sendiri. 

Erythrocyte

Platelet

LEUKOCYTES

Lymphocyte Monocyte

Granulocytes

Basophil Eosinophil Neutrophil

GAMBAR 5-5 Komponen-komponen Seluler Darah. Sel-sel dalam darah 
dapat diklasifikasikan ke dalam sel-seldarah merah (eritrosit), fragmen-
fragmen sel (trombosit), atau sel-sel darah putih (leukosit). Leukosit 
terdiri dari limfosit, monosit, dan granulosit (neutrofil, eosinofil, basofil). 
(Erythrocyte plate from Goldman L, Schafer AI, editors:Goldman’s Cecil 
medicine, ed 24, Philadelphia, 2012, Saunders; rest of plates from 
McPherson RA, editor: Henry’s clinical diagnosis and management by 
laboratory methods, ed 22, Philadelphia, 2012, Saunders.)
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Aktivasi dapat mengakibatkan sel menjadi memiliki fungsi yang penting 
untuk respons inflamasi atau induksi pelepasan produk-produk sel 
lainnya yang meningkatkan inflamasi, atau keduanya. Kebanyakan sel-
sel inflamasi dan sistem protein, bersama-sama dengan zat-zat yang 
dihasilkannya, bekerja di tempat jaringan yang luka untuk membatasi 
tingkat kerusakan; membunuh mikroorganisme; membersihkan sisa-
sisa/debris sel; dan mengaktivasi penyembuhan, regenerasi jaringan 
(suatu proses yang dikenal sebagai resolusi), atau perbaikan.

Reseptor-reseptor Sel
Seperti yang akan didiskusikan pada Bab 6, limfosit B dan T sistem 
imunitas adaptif telah mengembangkan reseptor permukaan (yaitu 
reseptor sel-T, T-cell receptor, atau TCR, dan reseptor sel-B, B-cell 
receptor, atau BCR) yang mengikat antigen-antigen dengan spektrum 
yang luas. Sel-sel yang telibat dalam resistensi bawaan mengembangkan 
sekelompok reseptor yang lain yang mengenali molekul-molekul (ligan) 
yang lebih sedikit macamnya. Reseptor-reseptor demikian dikenal 
sebagai reseptor yang mengenali pola (pattern recognition receptors, 
PRRs). PRR mengenali dua jenis pola molekuler: molekul-molekul yang 
diekspresikan oleh agen penginfeksi, yang ditemukan pada permukaan 
atau yang dilepas sebagai molekul-molekul terlarut (pola-pola molekuler 
yang terkait-patogen, pathogen-associated molecular patterns, atau 
PAMPs); atau produk kerusakan seluler (pola-pola molekuler terkait-
kerusakan, damage-associated molecular patterns, atau DAMPs). Jadi, 
sel-sel sistem imunitas bawaan dapat merespons kerusakan jaringan 
yang steril (melalui DAMP) dan yang terinfeksi (melalui PAMP dan 
DAMP). Diperkirakan paling sedikit terdapat 100 PRR berbeda yang 
diekspresikan dan mengenali lebih dari 1000 molekul yang berbeda.

PRR secara umum diekspresikan pada sel-sel jaringan pada 
permukaan tubuh (yaitu kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, 
dan saluran genitourinari) di mana mereka memantau lingkungan 
mengawasi adanya produk-produk kerusakan sel dan mikroorganisme 
yang berpotensi menginfeksi. Berbagai golongan PRR seluler berbeda 
terutama pada ligan spesifik yang diikat. PRR terdapat pada reseptor-
reseptor permukaan sel yang mengikat ligan ekstraseluler, pada 
endosom yang bersentuhan dengan mikroba yang dicernanya dan 
materi-materi lainnya, di dalam sitosol di mana mereka mengikat 
materi-materi intraseluler hasil kerusakan seluler, atau disekresikan ke 
dalam lingkungan ekstraseluler. Sebagai contoh PRR yang disekresikan 
adalah mannose-binding lectin dari jalur lektin pada aktivasi komplemen.

Reseptor-reseptor mirip-Toll, Toll-like receptors (TLRs) terutama 
mengenali berbagai varian PAMP yang terletak pada permukaan 
atau dinding sel mikroorganisme (misalnya lipopolisakarida bakteri 
[LPS], peptidoglikan, lipoprotein, zymosan ragi, protein-protein 
pembungkus/coat virus), struktur-struktur permukaan lainnya 
(misalnya, flagellin bakteri), atauasam nukleat mikroba (misalnya, DNA 
bakteri, untai ganda RNA virus).7 Sepuluh macam TLR telah ditemukan 
di manusia (Tabel 5-3). TLR tersebut diekspesikan pada permukaan 
berbagai sel, yang pada tahap awal bersentuhan langsung dengan 
mikroorganisme yang berpotensi patogenik, termasuk sel-sel epitel 
mukosa, sel mast, neutrofil, makrofag, sel-sel dendritik, dan beberapa 
subpopulasi limfosit. TLR berkaitan dengan dua jalur faktor transkripsi: 
NF-kB,yang mengatur sintesis dan pelepasan sitokin-sitokin; dan faktor-
faktor pengatur interferon (interferon regulatory factors, IRFs), yang 
mengontrol produksi interferon-interferon tipe I anti-virus.8

Reseptor-reseptor komplemen, ditemukan pada berbagai 
sel imunitas bawaan dan didapat (misalnya, granulosit, monosit/
makrofag, limfosit, sel mast, eritrosis, trombosit), dan sel-sel epitelial. 
Reseptor ini mengenali beberapa fragmen yang dihasilkan melalui 
aktivasi sistem komplemen, terutama C3a, C5a, dan C3b.

Reseptor-reseptor penangkap (scavenger receptors), 
diekspresikan terutama pada makrofag dan membantu mengenali dan 
memfagositosis bakteri patogen, sel-sel yang rusak dan lipoprotein 
terlarut yang berubah yang berkaitan dengan kerusakan pembuluh 
darah (misalnya, high-density lipoprotein [HDL], low-density lipoprotein 
[LDL] terasetilasi, LDL teroksidasi).9 Lebih dari delapan reseptor yang 
telah diidentifikasi. Beberapa scavenger receptor (misalnya, SR-PSOX) 
mengenali fosfatidilserin (PS) fosfolipid membran sel. PS normalnya 
berada pada permukaan sitoplasma membran sel, namun dikeluarkan 
ke permukaan sel (eksternalisasi) pada beberapa kondisi terbatas, 
termasuk ketika eritrosit menua dan sel yang apoptosis. Makrofag, 
melalui reseptornya, dapat mengenali dan menghancurkan sel-sel 
darah merah yang tua dan sel-sel yang mengalami apoptosis.

Reseptor-reseptor mirip-NOD, NOD-like receptors (NLRs) adalah 
reseptor sitoplasma yang mengenali produk-produk mikroba dan sel-
sel yang rusak. Paling sedikit 22 NLR telah diidentifikasi pada manusia. 
NOD-1 dan NOD-2 adalah reseptor sitoplasma yang mengenali 
fragmen-fragmen peptidoglikan dari bakteri intraseluler dan memulai 
produksi mediator-mediator pro-inflamasi, seperti tumor necrosis 
factor (TNF) dan interleukin-6 (IL-6).10 NLR lainnya berkaitan 

TABEL 5-3 Asal dan Target Mikroba untuk Setiap Toll-like Receptor (TLR)
Reseptor Pola Ekspresi Seluler Pengenalan PAMP

TLR1 Permukaan sel (banyak): neutrofil, monosit/makrofag, sel-sel dendritik,  
sel T, sel B, sel NK

Fungi, bakteri, virus; membentuk heterodimer dengan TLR2 (ihat 
pengenalan TLR2)

TLR2 Permukaan sel: neutrofil, monosit/makrofag, sel dendritik Fungi (zimosan ragi), bakteri (peptidoglikan bakteri gram-positif, 
lipoprotein-protein), virus (lipoprotein-protein)

TLR3 Intraseluler: monosit/makrofag, sel-sel dendritik, sel T, sel B, sel epitel RNA untai ganda yang dihasilkan oleh berbagai virus
TLR4 Permukaan sel: granulosit, monosit/makrofag, -seldendritik, sel T, sel B,  

sel epitel
Bakteri (terutama LPS bakteri gram-negatif, asam 

lipoteikhoat/lipoteichoic acids), virus (protein RSV F, hepatitis C)
TLR5 Permukaan sel: granulosit, monosit/makrofag, seldendritik, sel T, sel B,  

sel epitel
Bakteri (flagellin); membentuk heterodimer dengan TLR4

TLR6 Permukaan sel: monosit/makrofag, sel dendritik, sel B, sel NK Fungi, bakteri, virus; membentuk heterodimer dengan TLR2 ( lihat 
pengenalan TLR2 )

TLR7 Intraseluler: monosit/makrofag, sel-sel dendritik, sel B Ligan alami tidak jelas; mungkin mengikat virus RNA untai tunggal
TLR8 Permukaan sel:monosit/makrofag, sel dendritik, sel NK Ligan alami tidak jelas; mungkin mengikat PAMP fungi atau virus RNA 

untai tunggal
TLR9 Intraseluler: monosit/makrofag, sel dendritik, sel B Bakteri (DNA tidak termetilasi [dinukleotida CpG])
TLR10 Permukaan sel: monosit/makrofag, sel dendritik, sel B Ligan alami tidak jelas; mungkin membentuk heterodimer dengan TLR2
TLR11 Gen TLR11 tidak menyandi utuh protein pada manusia Respons imun tidak diketahui
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dengan kompleks multiprotein intraseluler yang disebut inflamasom 
(inflammasomes). Inflamasom mengikat terutama molekul-molekul 
yang berkaitan dengan stres, salah satu jenis DAMP, dan mengontrol 
produksi sitokin pro-inflamasi interleukin-1β (IL-1β) dan IL-18.11

Produk-produk Seluler
Untuk menghasilkan respons inflamasi yang efektif (atau imunitas 
adapatif), komunikasi dan kerjasama sangat diperlukan. Sitokin terdiri 
dari sekelompok molekul-molekul pembentuk sinyal intraseluler yang 
terlarut dengan bobot molekul rendah yang disekresikan, terikat pada 
reseptor-reseptor membran sel yang spesifik, dan mengatur imunitas 
bawaan dan adaptif (Gambar 5-6). Sitokin secara alami dapat bersifat 
pro-inflamasi atau anti-inflamasi, tergantung apakah mereka cenderung 
menginduksi atau menghambat respons inflamasi.Molekul-molekul 
ini dapat berdifusi jarak pendek, namun beberapa efek dapat terjadi 
sampai jarak jauh, misalnya induksi sistemik demam oleh beberapa 
sitokin (yaitu, pirogen endogen) yang diproduksi di situs inflamasi. 
Terikatnya sitokin pada sel target sering menginduksi sintesis produk 

seluler tambahan. Sebagai contoh, pengikatan sitokin TNF-αpada satu 
sel dapat menghasilkan sintesis dan pelepasan IL-1.

Sejumlah besar sitokin telah dideskripsikan dan diklasifikasikan 
menjadi beberapa kelompok.12 Istilah limfokin atau monosit 
ditujukan untuk sitokin yang disekresikan oleh limfosit atau monosit, 
walaupun sitokin juga disekresikan oleh berbagai jenis sel. Kemokin 
merupakan anggota keluarga sitokin yang khusus yang bersifat 
kemotaktik dan terutama menarik leukosit ke situs inflamasi.13 
Kemokin disintesis oleh banyak jenis sel, termasuk makrofag, 
fibroblas, dan sel-sel endotel, sebagai respons terhadap sitokin pro-
inflamasi, misalnya TNF-α. Saat ini lebih dari 50 kemokin manusia 
telah dideskripsikan. Sebagai contoh kemokin yang terutama menarik 
makrofag (misalnya protein kemotaktik monosit/makrofag, monocyte/
macrophage chemotactic proteins [MCP-1, MCP-2, dan MCP-3]), 
protein inflamasi makrofag, macrophage inflammatory proteins ([MIP-
α dan MIP-1β]), atau neutrofil (misalnya, interleukin-8 [IL-8]).

Interleukin (IL) diproduksi terutama oleh makrofag dan limfosit 
sebagai respons stimulasi PRR atau oleh sitokin lainnya.14 Lebih 

Acute phase reactants
IL-1, IL-6, IL-8, TNF-   , C-reactive
protein and other proteins

Phagocytosis

Mediators (cytokines) of 
inflammatory processes

Vasodilation
Prostaglandins, histamine, nitric oxide

Vascular permeability
Histamine, bradykinin, leukotrienes, PAF

Pain
Prostaglandins, bradykinin

Fever
IL-1, IL-6, TNF-   , prostaglandins

Systemic Effects

Leukocytosis
Leukocytes (IL-1, TNF-   )
Mast cells and eosinophils (IL-4, IL-5)
Granulocytes (G-CSF)
Monocytes (M-CSF)
Natural killer cells (IL-2)

Limit inflammation
IL-10 (inhibits cytokine production)

TGF-β (inhibits macrophage proliferation)
ECF-A (attracts eosinophils)
Histaminase, arylsulfatase

(destroy histamine and leukotrienes)
Carboxypeptidase (degrades C3a and C5a)

C-1 esterase inhibitor
(degrades complement, clotting, kinins)

Kinases (degrades kinins)
DAF and CD59

(protects against excess C5a activation)

Immune response
IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-17, IFN-γ

Repair and healing
IFN-   (activates macrophages)

TGF-    (stimulates fibroblast growth)
Angiogenic factors [VEGF, FGF-2] (stimulate

endothelial and fibroblast growth)

Adherence and diapedesis
IL-1, TNF-   , C5a, leukotrienes

Engulfment and phagocytosis
C3b, IgG (opsonins)
IFN-   (activates macrophages)
TNF-   (increases macrophage cytokine production)
TNF-   (increases phagocytosis)

Chemotaxis
MCF, IL-8, ENA-78, NCF, ECF-A, kallikrein

GAMBAR 5-6 Mediator-mediator Utama Proses Inflamasi. C3b, fragmen besar yang dihasilkan dari 
komponen komplemen C3; C5a, fragmen kecil yang dihasilkan dari komponen komplemen C5; ECF-A, faktor 
kemotaktik eosinofil anafilaksis; FGF,faktor pertumbuhan fibroblas; IFN, interferon; IgG, imunoglobulin G (kelas 
terbanyak dari antibodi dalam darah); IL, interleukin; MCF, faktor kemotaktik monosit; NCF, faktor kemotaktik 
neutrofil; PAF, platelet-activating factor; TGF,faktor pertumbuhan sel-T; TNF,faktor nekrosis tumor; VEGF, faktor 
pertumbuhan endotel pembuluh darah.
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dari 30 interleukin yang telah diidentifikasi. Efek yang ditimbulkan 
antara lain:
1. Perubahan ekspresi molekul adhesi pada berbagai macam sel
2. Penarikan leukosit ke situs inflamasi (kemotaksis)
3. Induksi proliferasi dan maturasi leukosit pada sumsum tulang
4. Peningkatan atau penekanan inflamasi secara umum
5. Pengembangan respons imunitas didapat

Dua IL pro-inflamasi utama adalah interleukin-1 dan interleukin-6, 
yang erat bekerjasama dengan sitokin lain, yaitu tumor necrosis factor-
alpha. Interleukin-1 (IL-1) diproduksi dalam dua macam bentuk, IL-
1α dan IL-1β, terutama oleh makrofag.15 IL-1 mengaktivasi monosit, 
makrofag lainnya, dan limfosit, sehingga meningkatkan imunitas 
bawaan dan didapat, dan bekerja sebagai faktor petumbuhan untuk 
berbagai macam sel. IL-1 memiliki beberapa efek terhadap neutrofil, 
termasuk induksi proliferasi (sehingga terjadi peningkatan jumlah 
neutrofil yang bersirkulasi), penarikan ke situs inflamasi (kemotaksis), 
dan peningkatan respirasi seluler dan aktivitas enzim lisosom (yang 
keduanya mengakibatkan peningkatan pembunuhan bakteri oleh sel). 
IL-1 merupakan pirogen endogen (sitokin yang menyebabkan demam) 
yang bereaksi dengan reseptor-reseptor pada sel-sel hipotalamus dan 
mempengaruhi termostat tubuh, mengakibatkan demam.

Interleukin-6 (IL-6) diproduksi oleh makrofag, limfosit, fibroblas, 
dan sel-sel lainnya. IL-6 secara langsung menginduksi hepatosit (sel-
sel hati) untuk memperoduksi banyak protein yang diperlukan dalam 
inflamasi (reaktan fase-akut, didiskusikan lebih jauh pada bab ini). 
IL-6 juga menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan sel-sel darah 
dalam sumsum tulang dan pertumbuhan fibroblas (diperlukan untuk 
penyembuhan luka).

Walaupun tidak diklasifikasikan sebagai interleukin, tumor 
necrosis factor-alpha (TNF-α) disekresikan oleh makrofag dan sel-
sel lain (misalnya sel mast) sebagai respons stimulasi TLR. TNF-α 
menginduksi banyak efek proinflamasi, terutama pada endotel 
pembuluh darah dan makrofag. Ketika disekresikan dalam jumlah 
besar, TNF-α memberikan efek sistemik yang meliputi sebagai berikut:
1. Menginduksi demam dengan bekerja sebagai pirogen endogen
2. Menyebabkan peningkatan sintesis protein-protein serum yang 

berkaitan dengan-inflamasi oleh hati
3. Menyebabkan pengecilan otot (cachexia) dan trombosis 

intravaskular pada kasus-kasus infeksi parah dan kanker.
Kadar yang sangat tinggi dari TNF-α dapat bersifat mematikan dan 

mungkin bertanggung jawab terhadap kefatalan syok yang disebabkan 
oleh infeksi bakteri gram-negatif.

Beberapa sitokin bersifat anti-inflamasi dan menurunkan 
respons inflamasi. Interleukin-10 dan transforming growth factor-
beta merupakan yang terpenting. Interleukin-10 (IL-10) terutama 
diproduksi oleh limfosit dan menekan pertumbuhan limfosit 
lainnya dan produksi sitokin-sitokin pro-inflamasi oleh makrofag, 
sehingga terjadi pengaturan untuk menurunkan respons inflamasi 
dan respons imunitas didapat.

Transforming growth factors, termasuk transforming growth 
factor-beta (TGF-β), diproduksi oleh banyak sel sebagai respons 
terhadap inflamasi dan menginduksi pembelahan sel dan diferensiasinya 
menjadi jenis sel lain, seperti sel-sel darah yang belum matang.

Interferon-interferon (IFN) merupakan anggota keluarga sitokin 
yang melindungi terhadap infeksi virus dan memodulasi respons 
inflamasi. (Mekanisme infeksi virus dijelaskan di Bab 7.) Interferon 
tipe I (terutama IFN-α, IFN-β) diproduksi dan dilepaskan oleh sel-
sel yang terinfeksi virus sebagai respons terhadap RNA untai ganda 
virus dan PAMP virus lainnya. IFN ini tidak membunuh virus secara 
langsung namun disekresikan dan menginduksi protein antivirus 
dan perlindungan bagi sel-sel yang sehat. Interferon tipe II (IFN-γ) 
diproduksi oleh limfosit; mengaktivasi makrofag, mengakibatkan 

peningkatan kapasitas membunuh agen penginfeksi (termasuk virus 
dan bakteri), dan meningkatkan perkembangan respons sistem 
imunitas didapat terhadap virus.

Sel-sel Mast dan Basofil
Sel mast mungkin merupakan aktivator seluler terpenting untuk 
respons inflamasi. Sel mast berisi granul-granul dan terletak pada 
jaringan ikat longgar yang dekat dengan pembuluh darah permukaan 
luar tubuh (yaitu di dalam kulit dan melapisi saluran pencernaan dan 
saluran pernapasan. Basofil ditemukan dalam darah dan berfungsi 
dengan cara yang sama dengan sel-sel mast jaringan.16 Sejumlah besar 
stimuli mengaktivasi sel-sel mast untuk melepaskan penginduksi 
inflamasi yang terlarut dan poten. Penginduksi ini dilepaskan dengan 
cara (1) degranulasi (pelepasan isi granul-granul sel mast) dan (2) 
sintesis (produksi baru dan pelepasan mediator-mediator sebagai 
respons terhadap suatu stimulus) (Gambar 5-7).

Mast cell

Degranulation Synthesis

Phospholipase A2

Platelet-activating
factor

Arachidonic
acid

Cyclooxygenase 5-Lipoxygenase

Vascular effects
Platelet activation

Prostaglandins

Vascular effects
Pain

Vascular
effects

Leukotrienes

Chemotactic
factors

Histamine

Vascular
effects

Neutrophil
chemotactic

factor

Attracts
neutrophils

Attracts
eosinophils

Eosinophil
chemotactic

factor

Inflammation

Cytokines
(i.e. TNF-α,
IL4,5,6,13)

A

B

GAMBAR 5-7 Sel Mast dan Degranulasi Sel Mast dan Sintesis Mediator-
mediator Biologis selama Inflamasi. A, Fotomikrograf berwarna sel 
mast; granul merah pekat mengandung histamin dan senyawa biologis 
aktif lainnnya. Di antaranya adalah histamin, inisiator utama perubahan 
vaskular, danberbagai faktor kemotaktik. B, Degranulasi sel mast (kiri) 
dan sintesis (kanan). Histamin dan senyawa aktif biologis dilepaskan 
segera setelah stimulasi sel-sel mast. (Adari Roitt IM et al: Immunology, 
ed 3, St Louis, 1993, Mosby.)
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Degranulasi. Sebagai respons terhadap suatu stimulus, mediator-
mediator biokimia dalam granul-granul sel mast, termasuk histamin, 
faktor-faktor kemotaktik, dan sitokin-sitokin (misalnya, tumor 
necrosis factor-alpha [TNF-α], IL-4), dilepaskan dalam beberapa detik 
dan segera menunjukkan efeknya. Histamin adalah suatu molekul 
dengan bobot molekul rendah dengan efek yang kuat pada banyak 
sel, terutama yang mengendalikan sirkulasi. Histamin, bersama-
sama dengan serotonin (ditemukan di banyak sel, kecuali sel mast 
manusia), disebut amina vasoaktif. Molekul-molekul ini menyebabkan 
konstriksi cepat yang sementara pada otot polos dan dilatasi venula 
pascakapiler, yang mengakibatkan peningkatan aliran darah ke 
dalam mikrosirkulasi. Histamin juga menyebabkan peningkatan 
permeabilitas vaskular akibat mengkerutnya sel-sel endotel yang 
melapisis kapiler dan peningkatan aderensi (penempelan) leukosit ke 
endeotel. Histamin mempengaruhi sel-sel dengan mengikat reseptor 
histamin H1 dan H2 pada sel-sel target (Gambar 5-8). Antihistamin 
adalah obat yang menghalangi pengikatan histamin ke reseptornya, 
sehingga terjadi penurunan inflamasi.

Pengikatan histamin ke reseptorH1 bersifat pro-inflamasi; yang 
berarti, meningkatkan inflamasi. Sebaliknya, pengikatan histamin ke 
reseptorH2 umumnya bersifat anti-inflamasi karena menyebabkan 
penekanan fungsi leukosit. Reseptor H1 terdapat pada sel-sel otot 
polos, terutama pada bronki, dan menyebabkan otot polos bronkus 
kontraksi (bronkokonstriksi) ketika terstimulasi. Kedua tipe reseptor 
terdistribusi pada sel-sel yang berbeda dan sering ada pada sel yang 
sama dan mungkin bekerja dengan cara antagonis. Sebagai contoh, 
stimulasi reseptor H1 pada neutrofil mengakibatkan peningkatan 
kemotaksis neutrofil, sedangkan stimulasi reseptor H2 menghasilkan 
penghambatannya. Reseptor H2 terutama banyak terdapat pada sel-
sel parietal mukosa lambung dan menginduksi sekresi asam lambung 
sebagai bagian dari fisiologi normal lambung. Peran reseptor histamin 
dan hipersensitivitas didiskusikan pada Bab 7.

Granul-granul sel mast juga mengandung faktor-faktor kemotaktik, 
dua di antaranya adalah faktor kemotaktik neutrofil, neutrophil 
chemotactic factor (NCF) dan faktor kemotaktik eosinofil anafilaksis, 
eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis (ECF-A). Kemotaksis 
adalah pergerakan sel yang terarah sepanjang gradien kimia yang 
terbentuk oleh faktor kemotaktik. Neutrofil merupakan sel yang paling 

banyak terdapat yang diperlukan untuk membunuh bakteri pada tahap 
awal inflamasi. Eosinofil membantu mengatur respons inflamasi. 
Kedua macam sel tersebut dibicarakan lebih lanjut pada bab ini.

Sintesis mediator-mediator. Sel-sel mast yang teraktivasi 
menginisiasi sintesis mediator-mediator inflamasi lainnya. Mediator 
tersebut antara lain leukotrien, prostaglandin, dan faktor pengaktif 
trombosit, platelet-activating factor, yang diproduksi dari lipid (asam 
arakidonat) pada membran plasma. Leukotrien (slow-reacting 
substances of anaphylaxis [SRS-A]) adalah lipid yang mengandung 
sulfur yang dihasilkan oleh lipoksigenase yang menginisiasi efek-efek 
seperti histamin; kontraksi otot polos dan peningkatan permeabilitas 
vaskular. Leukotrien nampaknya penting pada respons inflamasi tahap 
lanjut karena menstimulasi secara perlahan respons- inflamasi yang 
lebih bertahan lama daripada histamin.

Prostaglandin menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, 
kemotaksis neutrofil, dan nyeri dengan cara efek langsung pada saraf. 
Prostaglandin merupakan asam lemak tak jenuh rantai panjang yang 
diproduksi oleh enzim siklooksigenase (COX) dari asam arakidonat; 
prostaglandin diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok (E, D, A, F, 
dan B) berdasarkan struktur dengan subskrip numerik yang menunjukkan 
jumlah ikatan rangkapnya. Prostaglandin E1dan E2 menyebabkan 
peningkatan permeabilitas vaskular dan kontraksi otot polos. COX ada 
dalam dua bentuk: COX-1 ditemukan pada hampir semua jaringan dan 
COX-2 yang berkaitan dengan inflamasi. Aspirin dan obat-obat anti-
inflamasi nonsteroid (OAINSOAINS) menghambat COX-1 namun 
penghambatan COX-1 menyebabkan komplikasi, seperti toksisitas 
gastrointestinal. Penghambat selektif COX-2 sekarang telah tersedia.

Trombosit-activating factor (PAF) diproduksi dengan cara 
melepaskan asam lemak dari fosfolipid membran plasma oleh fosfolipase 
A2. Walaupun sel mast merupakan sumber utama PAF molekul ini juga 
dapat diproduksi oleh neutrofil, monosit, sel-sel endotel dan trombosit. 
Aktivitas biologis PAF identik dengan leukotrien yaitu menyebabkan sel 
endotel mengerut untuk meningkatkan permeabilitas vaskular, adhesi 
leukosit pada sel endotel, dan aktivasi trombosit.

Endotel
Lapisan pembuluh darah terdiri dari suatu lapisan sel endotel yang 
melekat pada matriks yang mendasarinya yang terbuat dari jaringan 
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GAMBAR 5-8 Efek Histamin Melalui Reseptor-reseptor H1 dan H2. Efek tergantung pada (1) densitas dan 
afinitas reseptor-reseptor H1 atau H2 pada sel target dan (2) identitas sel target. ATP,Adenosin trifosfat; cAMP, 
adenosin monofosfatsiklik; cGMP, guanosine monofosfatsiklik; GTP, guanosin trifosfat.
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ikat yang mengandung berbagai macam protein, teramsuk kolagen, 
fibronektin, dan laminin. Sel-sel endotel mengendalikan komponen-
komponen yang bersirkulasi dari sistem inflamasi dan menjaga aliran 
darah normal dengan cara mencegah aktivasi spontan trombosit 
dan anggota sistem pembekuan. Nitrat oksida (NO) dihasilkan dari 
arginin dan prostasiklin (PGI2) dari asam arikidonat menjaga aliran 
dan tekanan darah serta menghambat aktivasi trombosit. PGI2 and NO 
bekerja sinergis. NO dilepaskan secara terus menerus untuk merelaksasi 
otot polos pembuluh darah dan menekan efek dari kadar sitokin 
yang rendah untuk menjaga tonus pembuluh darah. Produksi PGI2 
bervariasi dan ditingkatkan jika pengendalian tambahan diperlukan.

Kerusakan lapisan sel endotel pembuluh darah mengakibatkan 
terpaparnya matriks jaringan ikat subendotel, yang bersifat 
protrombogenik dan menginisiasi aktivasi trombosit dan pembentukan 
bekuan (aktivasi sentuh [intrinsik] jaras pembekuan). Mediator-
mediator pro-inflamasi (misalnya, histamin, prostasiklin, dan banyak 
lainnya) mempengaruhi endotel, mengakibatkan adhesi leukosit pada 
permukaan pembuluh, invasi leukosit ke dalam jaringan, dan efluks 
plasma dari pembuluh darah.

Trombosit
Trombosit merupakan fragmen-fragmen sitoplasma tak berinti yang 
terbentuk dari megakaryosit. Trombosit bersirkulasi dalam aliran 
darah sampai terjadi trauma pembuluh darah yang mengakibatkan 
aktivasi trombosit oleh bahan-bahan dari sel yang rusak dan inflamasi, 
termasuk kolagen, trombin, dan platelet-activating factor. Trombosit 
yang teraktivasi (1) berinteraksi dengan komponen-komponen 
cascade pembekuan untuk menghentikan perdarahan; (2) degranulasi, 
melepas mediator biokimia seperti serotonin, yang mememiliki 
efek vaskular mirip dengan histamin; dan (3) sintesis tromboksan 
A2 (TXA2) dari prostaglandin H2. TXA2merupakan vasokonstriktor 
kuat dan penginduksi agregasi trombosit. Penggunaan aspirin dosis 
rendah dalam jangka panjang akan menekan produksi TXA2 tanpa 
mempengaruhi produksi anti- PGI2 oleh endotel. Trombosit juga 
melepas faktor-faktor pertumbuhan yang memacu penyembuhan 
luka. (Fungsi trombosit dibahas rinci pada Bab 19.)

Fagosit
Peran utama kebanyakan granulosit (neutrofil, eosinofil, basofil) dan 
monosit/makrofag adalah fagositosis—proses penelanan sel dan 
pembuangan sel-sel rusak dan materi asing, termasuk mikroorganisme.

Neutrofil. Neutrofil, atau neutrofil dengan bentuk inti bervariasi 
(polymorphonuclear neutrophil, PMN), merupakan anggota sel 
darah putih seri granulositik dan namanya sesuai dengan ciri-ciri pola 
pewarnaan granul-granulnya dan inti selnya yang multilobus. Neutrofil 
merupakan fagosit yang paling banyak pada tempat inflamasi tahap 
awal, datang dalam 6 sampai 12 jam setelah terjadi jejas awal. Beberapa 
mediator inflamasi (misalnya, beberapa protein bakteri, fragmen C3a 
dan C5a komplemen, dan faktor kemotaktik neutrofil sel mast) secara 
spesifik dan cepat menarik neutrofil dari sirkulasi dan mengaktivasinya.17

Karena neutrofil adalah satu sel yang matang yang tidak dapat 
membelah dan sensitif terhadap lingkungan asam, neutrofil berumur 
pendek pada tempat inflamasi dan menjadi komponen eksudat 
purulen, atau pus (nanah), yang akan dihilangkan dari tubuh melalui 
epitel atau dibuang dari situs infeksi melalui sistem limfatik. (Sistem 
limfatik akan dibahas pada Bab 22). Peran utama neutrofil adalah 
membersihkan sisa-sisa sel dan sel-sel mati pada lesi steril, misalnya 
pada luka bakar, dan menghancurkan bakteri pada lesi nonsteril.

Eosinofil. Satu populasi granulosit lainnya adalah eosinofil. 
Walaupun eosinofil hanya fagosit lemah, fungsi khususnya adalah: (1) 
bertindak sebagai pertahanan primer tubuh terhadap parasit, dan (2) 
membantu mengatur mediator-mediator vaskular yang dilepaskan oleh 
sel mast. Peran eosinofil pada resistensi terhadap parasit terjadi melalui 

kerjasamanya dengan antibodi-antibodi spesifik yang dihasilkan oleh 
sistem imunitas didapat (dibahas pada Bab 6).18

Pengaturan mediator-mediator inflamasi yang dihasilkan sel mast 
sangat penting untuk mengendalikan inflamasi. Respons inflamasi 
akut hanya diperlukan pada area tertentu dan hanya untuk waktu 
yang terbatas. Mekanisme pengendalian diperlukan untuk mencegah 
mediator-mediator biokimia mengakibat inflamasi yang berlebihan. 
Faktor kemotaktik-A eosinofil sel mast, (mast cell eosinophil 
chemotactic factor–A, ECF-A) menarik eosinofil-eosinofil ke tempat 
inflamasi. Granul-granul lisosom eosinofil mengandung enzim-enzim 
yang mendegradasi molekul-molekul vasoaktif, dengan demikian 
mengendalikan efek vaskular inflamasi. Histaminase mendegradasi 
histamin, dan arilsulfatase B mendegradasi leukotrien.

Basofil. Basofil adalah granulosit yang paling sedikit dalam darah. 
Kandungan granul pada basofil sangat mirip dengan isi granul sel 
mast dan merupakan sumber yang penting untuk sitokin IL-4, yang 
merupakan regulator utama respons imunitas adaptif.Walaupun sering 
berkaitan dengan alergi dan asma, fungsi utama basofil belum diketahui.

Monosit dan makrofag. Monosit adalah sel darah terbesar (dengan 
diameter 14 sampai 20 µm). Monosit dihasilkan di sumsum tulang, 
memasuki sirkulasi, dan bermigrasi ke tempat inflamasi, tempat mereka 
berkembang menjadi makrofag. Monosit nampaknya juga merupakan 
prekursor makrofag yang ditemukan pada jaringan (makrofag jaringan) 
termasuk sel-sel Kupffer pada hati, makrofag alveolar pada paru-paru, 
dan mikroglia pada otak. Makrofag secara umum lebih besar (20 
sampai 40 µm) dan lebih aktif sebagai fagosit daripada prekursornya 
yaitu monosit. Makrofag, terutama yang ada pada jaringan, sering 
bertindak sebagai inisiator penting respons inflamasi sel.

Makrofag yang diturunkan dari monosit dari sirkulasi dapat 
muncul pada tempat inflamasi dalam 24 jam setelah terjadi infiltrasi 
neutrofil awal, namun biasanya muncul 3 hingga 7 hari kemudian. 
Neutrofil dan monosit terutama berbeda dalam hal-hal berikut:
1. Kecepatan: Neutrofil sampai pada situs jejas sejak dini, sedangkan 

makrofag bergerak lebih lambat.
2. Usia hidup aktif: Makrofag dapat bertahan hidup dan membelah di 

tempat inflamasi dengan lingkungan yang bersifat asam, sedangkan 
neutrofil tidak.

3. Faktor kemotaktik: Neutrofil dan makrofag tidak ditarik/merespons 
faktor-faktor yang sama, misalnya faktor kemotaktik makrofag, 
yang dilepaskan oleh neutrofil.

4. Kandungan enzim pada lisosom, atau vakuola pencernaan: Neutrofil 
memiliki NADPH oksidase yang lebih aktif dan menghasilkan 
hidrogen peroksida; makrofag fagolisosom lebih bersifat asam, 
lebih mendukung aktivitas protease yang bersifat asam dan enzim-
enzim lainnya.

5. Peran pada respons imunitas: Makrofag, terlibat pada aktivasi sistem 
imunitas adaptif, sedangkan neutrofil tidak.

6. Peran pada perbaikan luka:Makrofag merupakan sel utama yang 
menginfiltrasi jaringan pada luka, menghilangkan sel-sel dan sisa-
sisa sel, memacu angiogenesis, dan menghasilkan sitokin-sitokin 
dan faktor-faktor pertumbuhan yang menekan inflamasi lebih 
lanjut dan memulai penyembuhan dengan memacu pembelahan 
sel-sel epitel, mengaktivasi fibroblas, dan memacu sintesis matriks 
ekstraseluler dan kolagen.
Aktivitas bakterisida makrofag dapat meningkat secara bermakna 

dengan bantuan sitokin-sitokin inflamasi yang dihasilkan sel-sel sistem 
imunitas didapat (subkelompok limfosit T) atau sel-sel yang teraktivasi 
melalui Toll-like receptor (TLR). Aktivasi makrofag menghasilkan dua 
sub-populasi sel.19 Makrofag M1 diaktivasi melalui TLR oleh zat-zat 
yang ada pada tempat inflamasi dan memiliki kemampuan yang lebih 
besar dalam membunuh bakteri. Makrofag M2 diaktivasi oleh sitokin-
sitokin yang dihasilkan oleh limfosit dan terutama terlibat dalam 
proses penyembuhan dan perbaikan.20
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Beberapa bakteri resisten terhadap pembunuhan oleh 
granulosit(tidak mati) dan bahkan bertahan hidup di dalam makrofag. 
Mikroorganisme, seperti Mycobacterium tuberculosis (tuberkulosis), 
Mycobacterium leprae (lepra), Salmonella typhi (demam tifoid), 
Brucella abortus (bruselosis), danListeria monocytogenes (listeriosis), 
dapat bertahan dorman (tidak aktif) atau membelah memperbanyak 
diri di dalam fagolisosom makrofag.

Sel-sel dendritik. Sel-sel dendritik merupakan salah satu 
penghubung utama respons imunitas bawaan dan didapat. Sel-sel 
dendritik merupakan sel fagosit utama yang terletak pada organ-
organ perifer dan kulit, tempat di mana molekul-molekul dilepas oleh 
agen penginfeksi, yang dikenali oleh PRR, dan diinternalisasi melalui 
fagositosis. Sel-sel dendritik kemudian bermigrasi melalui pembuluh 
limfa ke jaringan limfoid, misalnya nodus limfa, dan berinteraksi dengan 
limfosit T untuk menghasilkan respons imunitas didapat.21 Melalui 
produksi sekelompok sitokin, sel-sel dendritik memandu perkembangan 
sub-kelompok sel T (sel-sel penolong, helper cells) yang mengoordinasikan 
perkembangan fungsional sel-sel B dan T (dibahas pada Bab 6).

Fagositosis. Dua fagosit terpenting adalah neutrofil dan makrofag. 
Kedua sel ini bersirkulasi dalam darah dan harus keluar dari sirkulasi 
dahulu dan bermigrasi ke situs inflamasi sebelum memulai fagositosis 
(Gambar 5-9). Banyak produk inflamasi mempengaruhi ekspresi 
molekul permukaan yang terlibat dalam perlekatan (adherence) 
antar sel. Sel leukosit dan endotel mengekspresikan molekul-molekul 
(selektin dan integrin) yang meningkatkan adhesi, atau perlekatan, 
sehingga leukosit menempel lebih kuat pada sel-sel endotel, pada 
dinding kapiler dan venula pada proses yang dikenal sebagai penepian 
(margination), atau membuat jalan (pavementing). Interaksi leukosit-
endotel menyebabkan diapedesis, atau emigrasi sel-sel melalui 
jembatan antar-endotel yang menjadi longgar sebagai respons terhadap 
mediator-mediator inflamasi.22

Setelah berada pada jaringan, leukosit menjalani proses migrasi 
terarah (kemotaksis) tertarik ke situs inflamasi oleh faktor-faktor 
kemotaktik.23 Faktor-faktor kemotaktik primer terdiri dari produk 
bakteri, faktor kemotaktik neutrofilyang dihasilkan oleh sel-sel mast, 
kemokin IL-8, fragmen-fragmen komplemen C3a dan C5a, dan 
produk-produk sistem pembekuan dan kinin. Sel-sel darah merah 
tidak dapat memperbaiki diri sendiri dan difagosit oleh makrofag 
ketika usia hidup sel habis (Gambar 5-10).

Pada situs inflamasi, proses fagositosis melibatkan lima langkah: 
(1) pengenalan dan penempelan fagosit pada target, (2) pemakanan 
(proses makan atau endositosis), (3) pembentukan fagosom, (4) 
penggabungan/fusi fagosom dengan granul lisosom dalam fagosit, dan 
(5) penghancuran target. Selama proses tersebut, target dan enzim-
enzim pencerna terisolasi dalam vesikel membran. Isolasi ini akan 
melindungi fagosit sendiri dari efek berbahaya yang ditimbulkan oleh 
mikroorganisme target, maupun enzim-enzimnya sendiri.

Kebanyakan fagosit dapat menangkap dan memakan bakteri 
menggunakan PRR, walaupun prosesnya relatif lambat. Opsonisasi 
sangat meningkatkan penempelan dengan cara bekerja sebagai lem yang 
mengeratkan afinitas penempelan antara fagosit dan sel target. Opsonin-
opsonin yang paling efisien adalah antibodi dan C3b yang dihasilkan 
sistem komplemen. Antibodi dibuat khusus untuk antigen yang ada 
pada permukaan bakteri dan sangat spesifik untuk mikroorganisme 
tertentu. Beberapa lapisan luar (coat) polisakarida bakteri dan fungi 
mengaktivasi jalur alternatifdan lektin pada aktivasi komplemen, 
yang menempatkan C3b pada permukaan bakteri dan meningkatkan 
fagositosis. Permukaan fagosit memiliki berbagai reseptor spesifik yang 
mengikat kuat opsonin-opsonin. Reseptor tersebut antara lain reseptor 
komplemen yang akan mengikat C3b dan reseptor-reseptor Fc yang 
akan mengikat antibodi pada tempat tertentu.

Pemakanan (endositosis) dilakukan oleh pseudopoda-pseudopoda 
kecil (bentuk seperti kaki) yang menjulur dari membran plasma dan 

mengelilingi mikroorganisme yang menempel, membentuk vakuola 
fagositik intraseluler, dikenal sebagai fagosom (lihat Gambar 5-9 
dan 5-10). Setelah terbentuk fagosom, lisosom akan bergabung, berfusi 
dengan fagosom, dan mengeluarkan isinya, membentuk fagolisosom. 
Penghancuran bakteri terjadi dalam fagolisosom dan dapat terjadi melalui 
mekanisme yang tergantung oksigen dan yang tidak tergantung oksigen.

Mekanisme-mekanisme pembunuhan yang tergantung oksigen 
terjadi melalui produksi oksigen yang bersifat toksik. Fagositosis akan 
disertai dengan peningkatan pemasukan oksigen yang sangat tinggi 
oleh fagosit; disebut ledakan respirasi (respiratory burst) dan terjadi 
karena pergeseran metabolisme glukosa didalam sel ke arah jalur 
pintas heksosa-monofosfat (hexose-monophosphate shunt), yang 
menghasilkan nikotinamida adenin dinukleotidafosfat (NADPH). 
Enzim yang terkait membran, NADPH oksidase, menggunakan 
NADPH untuk membuat superoksida (O2

−), hidrogen peroksida 
(H2O2), dan spesies oksigen reaktif lainnya yang sangat merusak 
bakteri. Hidrogen peroksidajuga dapat bekerja sama dengan enzim 
lisosom mieloperoksidase dan anion-anion halida (Cl−dan Br−) untuk 
membentuk asam-asam yang membunuh bakteri dan fungi.

Mekanisme-mekanisme pembunuhan yang tidak tergantung oksigen 
untuk membunuh mikroba antara lain: (1) fagolisosom pH asam (3,5 
sampai 4,0), (2) protein-protein kationik yang mengikat dan merusak 
membran sel target, (3) serangan enzimatis dinding sel mikroorganisme 
oleh lisozim dan enzim-enzim lainnya, dan (4) penghambatan 
pertumbuhan bakteri dengan pengikatan besi oleh laktoferin.

Jika fagosit mati pada situs inflamasi, seringkali fagosit akan lisis 
(pecah) dan melepaskan kandungan sitoplasmanya ke jaringan. Sebagai 
contoh, kandungan granul-granul primer neutrofil (lisozim, hirolase, 
protease netral) dan granul-granul sekunder (lisozim, kolagenase, 
gelatinase) dapat mencerna matriks jaringan ikat, menyebabkan 
kerusakan jaringan yang berkaitan dengan inflamasi.24 Efek 
penghancuran oleh enzim-enzim dan molekul oksigen reaktif yang 
dilepaskan oleh fagosit yang mati diminimalkan oleh penghambat-
penghambat alami yang terdapat dalam darah, misalnya superoksida 
dismutase (mendegradasi superoksida), katalase (mendegradasi 
hidrogen peroksida), dan antiproteinase α1-antitripsin dan α2-
makroglobulin (keduanya dihasilkan oleh hati). Defisiensi genetik α1-
antitripsin seringkali mengakibatkan kerusakan paru-paru kronis dan 
emfisema akibat inflamasi. (Efek defisiensi α1-antitripsin pada paru-
paru dibahas pada Bab 27).

Sel Natural Killer dan Limfosit
Fungsi utama sel natural killer (NK) adalah pengenalan dan eliminasi 
sel yang terinfeksi oleh virus dan sel yang tidak normal, khususnya sel 
kanker.25 Sel NK nampaknya lebih efisien untuk peran tersebut ketika 
bertemu dengan sel terinfeksi dalam sistem sirkulasi dibanding pada 
jaringan. Sel NK memiliki reseptor-reseptor penghambat dan pengaktivasi 
yang dapat membedakan antara sel terinfeksi atau tumor dan sel normal. 
Jika sel NK terikat ke sel target melalui reseptor pengaktivasi, sel NK 
akan menghasilkan sitokin dan molekul beracun yang dapat membunuh 
target.26 Sel NK dan limfosityang merupakan sel-sel utama dalam respons 
imunitas adaptif akan dibahas lebih rinci pada Bab 7.

 PERTANYAAN SINGKAT 5-4
1. Apa yang dimaksud dengan reseptor yang mengenali pola (PRP)?
2. Apa yang dimaksud dengan sitokin? Bagaimana sitokin dapat memacu 

respons inflamasi?
3. Produk apa saja yang dilepaskan oleh sel mast selama inflamasi, dan apa 

saja efeknya?
4. Tipe sel fagosit apa saja yang terlibat dalam respons inflamasi akut? Apa 

saja peran masing-masing?
5. Apa sajakah empat langkah dalam proses fagositosis?
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INFLAMASI AKUT DAN KRONIS
Inflamasi dapat dibagi menjadi fase akut dan kronis. Respons inflamasi 
akut akan sembuh dengan sendirinya—artinya, respons berlanjut 
hanya sampai ancaman terhadap tubuh dieliminasi. Biasanya respons 
berlangsung selama 8 sampai 10 hari sejak munculnya inflamasi hingga 
penyembuhan. Jika respons akut terbukti tidak adekuat, inflamasi kronis 

dapat berkembang dan berlanjut hingga beberapa minggu atau bulan. 
Jika penyembuhan belum dimulai, inflamasi dapat berlanjut ke respons 
granuloma yang dirancang untuk memerangkap penyebab kerusakan 
jaringan sehingga tidak lagi berbahaya bagi individu. Ciri-ciri respons 
inflamasi awal atau akut berbeda dengan inflamasi lanjut atau kronis, 
dan setiap fase melibatkan mediator bikomia dan sel yang berbeda 
yang berfungsi bersama-sama. Tergantung dari sukses atau tidaknya 
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GAMBAR 5-9 Proses Fagositosis. Proses fagositosis ditandai dengan tiga langkah yang saling berkaitan: 
penempelan dan diapedesis, invasi jaringan dengan kemotaksis, dan fagositosis. A, Adherence (penempelan), 
margination, diapedesis, dan kemotaksis. Fagosit primer dalam darah adalah neutrofil, yang biasanya bergerak 
bebas dalam pembuluh darah (1). Pada tempat inflamasi, neutrofil secara progresif menempel ke endotel, 
mengakibatkan akumulasi sepanjang dinding pembuluh darah (membuat batas/margination atau membangun 
jalan) (2). Pada daerah di mana endotel retraksi, neutrofil keluar dari darah dengan cara diapedesis (3). 
Kemotaksis. Di jaringan, neutrofil mendeteksi perbedaan kadar/gradien faktor kemotaktik melalui reseptor-
reseptor permukaan (1) dan bermigrasi ke arah kadar faktor kemotaktik yang lebih tinggi (2).Tingginya kadar 
faktor kemotaktik pada situs inflamasi akan menghentikan neutrofil (3). B, Reseptor-reseptor spesifik untuk 
pengenalan dan perlekatan. C, Fagositosis. Mikroorganisme yang teropsonisasi terikat pada permukaan 
fagosit melalui reseptor-reseptor spesifik (1). Mikroorganisme akan dicerna dalam vakuola fagosit, fagosom 
(2). Lisosom berfusi dengan fagosom, membentuk fagolisosom (3). Selama proses ini mikroorganisme 
akan terpapar produk-produk lisosom, termasuk enzim-enzim dan produk reaksi jalur heksosa-monofosfat 
(misalnya, H2O2, O2

−). Mikroorganisme akan terbunuh dan dicerna (4). Ab, Antibodi; AbR,reseptor antibodi; 
C3b, komponen komplemen C3b; C3bR, reseptor komplemen C3b; PAMP, pola molekuler terkait patogen, 
pathogen-associated molecular pattern; PRR, reseptor pengenal pola, pattern recognition receptor.
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pembatasan kerusakan jaringan dan infeksi, fase akut dan kronis dapat 
menghasilkan penyembuhan tanpa berlanjut ke fase berikutnya.

Manifestasi Lokal Inflamasi Akut
Sel-sel dan sistem protein plasma respons inflamasi berinteraksi untuk 
menimbulkan semua ciri-ciri inflamasi lokal dan sistemik (dibahas 
pada bagian berikutnya), dan menentukan durasi inflamasi, apakah 
akut atau kronis. Semua ciri-ciri lokal inflamasi akut (pembengkakan, 
nyeri, panas dan kemerahan [eritema]) diakibatkan oleh perubahan 
vaskular yang diikuti dengan bocornya komponen-komponen yang 
bersirkulasi ke dalam jaringan.

Eksudat inflamasi disebabkan oleh peningkatan permeabilitas 
vaskular dan memiliki komposisi yang berbeda tergantung tahap 
respons inflamasi dan stimulus jejas. Pada tahap awal atau inflamasi 
ringan, eksudat mungkin bersifat berair (eksudat serosa) disertai 
sedikit protein plasma atauleukosit, misalnya cairan pada luka gores. 
Pada inflamasi yang lebih parah atau tahap lanjut, eksudat mungkin 
lebih kental dan membeku (eksudat fibrinosa), seperti pada paru-paru 

individu yang menderita penumonia. Jika sejumlah besar leukosit 
terakumulasi, misalnya pada keadaan infeksi bakteri persisten, eksudat 
mengandung nanah dan disebut eksudat purulen (supuratif). Eksudat 
purulen merupakan ciri-ciri luka dengan kerusakan dinding (kista 
atau abses). Jika terjadi perdarahan, eksudat mengandung eritrosit dan 
disebut eksudat hemoragik.

Manifestasi Sistemik Inflamasi Akut
Tiga perubahan sistemik utama yang berkaitan dengan respons inflamasi 
akut adalah demam, leukositotis (peningkatan sementara kadar leukosit 
yang bersirkulasi), dan peningkatan kadar protein plasma.

Demam
Demam sebagian diinduksi oleh sitokin spesifik (misalnya IL-1 
yang dilepaskan oleh neutrofil dan makrofag). Sitokin tersebut 
dikenal sebagai pirogen endogen untuk membedakan dari pirogen 
eksogen yang dihasilkan oleh patogen. Pirogen bekerja langsung 
pada hipotalamus, bagian otak yang mengontrol termostat tubuh. 
(Mekanisme pengaturan temperatur dan demam dibahas pada Bab 12). 
Demam dapat bermanfaat karena beberapa mikroorganisme (misalnya 
mikroorganisme penyebab sifilis atau uretritis gonorea) sangat sensitif 
terhadap peningkatan temperatur tubuh. Sebaliknya, demam juga dapat 
memberikan efek samping yang berbahaya karena dapat meningkatkan 
kerentanan individu terhadap efek endotoksin yang berkaitan dengan 
infeksi bakteri gram-negatif (racun bakteri dibahas pada Bab 7).

Leukositosis
Leukositosis adalah peningkatan jumlah sel-sel darah putih yang 
bersirkulasi (lebih besar dari 11.000/ml3 pada dewasa). Pada infeksi, 
leukositosis dapat disertai dengan pergeseran ke kiri pada perbandingan 
antara neutrofil yang belum matang dengan yang matang, sehingga 
neutrofil yang belum matang, seperti sel-sel band, metamielosit, 
dan kadang-kadang mielosit ada dalam jumlah yang lebih banyak 
daripada proporsi normal. (Bab 19 membahas lebih lengkap tentang 
perkembangan dan pematangan sel-sel darah). Produksi leukosit yang 
belum matang meningkat terutama dari proliferasi dan pelepasan 
prekursor granulosit dan monosit dalam sumsum tulang, yang 
distimulasi oleh produk-produk inflamasi.

Sintesis Protein Plasma
Sintesis protein plasma, sebagian besar oleh hati, ditingkatkan selama 
inflamasi. Protein ini secara alami dapat bersifat pro-inflamasi 
atau anti-inflamasi, disebut sebagai reaktan fase akut, acute-phase 
reactants (Tabel 5-4). Reaktan fase akut mencapai kadar maksimal 
dalam sirkulasi dalam 10 sampai 40 jam sejak dimulainya inflamasi. 
IL-1 secara tidak langsung berperan terhadap sintesis reaktan fase akut 
melalui induksi IL-6, yang secara langsung menstimulasi sel-sel hati 
untuk membuat sebagian besar protein-protein tersebut.

Uji laboratorium untuk inflamasi umumnya mengukur kadar reaktan 
fase akut. Sebagai contoh, peningkatan reaktan fase akut dalam darah, 
terutama fibrinogen, berkaitan dengan peningkatan adhesi antar eritrosit 
yang berhubungan dengan peningkatan kecepatan pengendapannya. 
Kecepatan pengendapan eritrosit merupakan ukuran kecepatan 
pengendapan sel-sel darah merah pada tabung selama periode waktu 
tertentu (biasanya dalam satu jam). Walaupun peningkatan kecepatan 
pengendapan eritrosit merupakan reaksi yang tidak spesifik, hal tersebut 
dianggap sebagai indikator yang baik untuk respons inflamasi akut.

Inflamasi Kronis
Secara superfisial, perbedaan antara inflamasi akut dan kronis adalah 
durasi; inflamasi kronis berlangsung selama 2 minggu atau lebih, 
apapun penyebabnya. Inflamasi kronis terkadang didahului dengan 

MR

B

R M

C

R

M

A

GAMBAR 5-10 Fagositosis Sel Darah Merah. Gambar mikroskopis 
pemindaian elektronis menunjukkan langkah-langkah fagositosis. A, 
sel-seldarah merah (R) menempel pada permukaan makrofag (M). B, 
Bagian membran makrofag (M) mulai menutupi sel darah merah (R). 
C, Hampir seluruh sel-seldarah merah ditelan sempurna oleh makrofag. 
(Dimodifikasi dari King DW et al: General pathology: principles and 
dynamics, Philadelphia, 1983, Lea & Febiger.)
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respons inflamasi akut yang tidak berhasil (Gambar 5-11). Sebagai 
contoh, jika kontaminasi bakteri atau bahan asing (misalnya, debu, 
serpihan kayu, silika, dan gelas) menetap pada luka, respons akut 
mungkin akan diperpanjang hingga lebih dari 2 minggu. Pembentukan 
pus, supurasi (keluarnya cairan yang kental/purulen), dan penyembuhan 
luka yang tidak sempurna menandai inflamasi kronis.

Inflamasi kronis juga dapat terjadi sebagai proses tersendiri 
tanpa didahului inflamasi akut. Beberapa mikroorganisme (misalnya 

mikobakteria yang menyebabkan tuberkulosis) memiliki dinding sel 
dengan kandungan lipid dan lilin yang sangat tinggi, yang membuat 
mereka relatif sulit dihancurkan oleh fagosit. Mikroorganisme lain 
(misalnya yang menyebabkan lepra, sifilis, dan bruselosis) dapat 
bertahan hidup dalam makrofag dan menghindari eliminasi respons 
inflamasi akut. Mikroorganisme lain menghasilkan racun yang 
merusak jaringan dan menyebabkan inflamasi persisten bahkan 
setelah organismenya dibunuh. Terakhir, bahan-bahan kimia, partikel, 
atau zat-zat iritan fisik (misalnya debu yang terhirup, serutan kayu, dan 
bahan untuk menjahit luka) dapat menyebabkan respons inflamasi 
jangka panjang.

Inflamasi kronis ditandai dengan infiltrasi limfosit dan makrofag. 
Jika makrofag tidak dapat melindungi tubuh dari kerusakan jaringan, 
tubuh berusaha untuk membatasi dan mengisolasi area yang terinfeksi, 
membentuk granuloma (Gambar 5-12). Sebagai contoh, infeksi 
yang disebabkan oleh beberapa bakteri (listeriosis, bruselosis), fungi 
(histoplasmosis, kokidioidomikosis), dan parasit (leishmaniasis, 
skistosomiasis, toksoplasmosis) dapat mengakibatkan pembentukan 
granuloma. TNF-α mengarahkan pembentukan granuloma.27 
Beberapa makrofag berdiferensiasi menjadi sel epiteloid besar, yang 
khusus mengambil debris dan partikel-partikel kecil lainnya. Makrofag 
lain berfusi menjadi sel berinti banyak yang disebut sel raksasa (giant 
cells), yang merupakan fagosit aktif yang dapat menelan partikel yang 
lebih besar daripada yang dapat ditelan oleh makrofag tunggal. Kedua 
tipe sel khusus ini membentuk pusat granuloma, yang dikelilingi 
oleh dinding limfosit. Granuloma tersebut seringkali dibungkus oleh 
kumpulan serat kolagen dan dapat bersifat seperti kartilago atau 
dikalsifikasi oleh timbunan kalsium karbonat dan kalsium fosfat.

Granuloma klasik berkaitan dengan tuberkulosis ditandai dengan 
dinding sel epiteloid yang mengelilingi pusat yang mengandung protein 
seperti keju. Pusat granuloma tersebut berasal dari jaringan yang mati 

TABEL 5-4 Kadar Reaktan FAse Akut yang 
Bersikulasi Selama Inflamasi
Fungsi Meningkat Menurun

Komponentskoagulasi Fibrinogen Tidak ada
Prothrombin
Faktor VIII
Plasminogen

Inhibitorsprotease α1-Antitrypsin Inter-α1-antitrypsin
α1-Antichymotrypsin

Protein-protein transport Haptoglobin Transferrin
Hemopeksin
Seruloplasmin
Feritin

Komponen komplemen C1s, C2, C3, C4, C5, C9, 
faktor B, inhibitorC1

Properdin

Protein-protein lain α1-asamglikoprotein Albumin
Fibronektin Prealbumin
Serum amyloid A (SAA) α1-Lipoprotein
C-reactive protein (CRP) β-Lipoprotein

(Figure 6-9)

(Figure 6-13)

Persistence of
infection,

antigen, or
foreign body

Persistent
acute
inflammation

Neutrophil
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and death
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GAMBAR 5-11 Respons Inflamasi Kronis. Inflamasi biasanya menjadi kronis karena infeksi yang menetap, 
antigen, atau benda asing di dalam luka. Inflamasi kronis ditandai oleh persistennya proses inflamasi akut. 
Selain itu, sejumlah besar degranulasi dan kematian neutrofil, aktivasi limfosit, dan aktivasi fibroblas yang 
bersamaan yang mengakibatkan lepasnya mediator-mediator yang menginduksi infiltrasi lebih banyak lagi 
limfosit dan monosit/makrofag dan dimulainya penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Untuk keterangan 
lebih rinci setiap respons, lihat gambar yang dirujuk pada ilustrasi.
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lalu membusuk (nekrosis kaseosa) dan mikobakteria.28 Pembusukan sel 
dalam granuloma menghasilkan pelepasan asam- dan enzim dari lisosom 
fagosit yang mati. Pada lingkungan yang tidak bersahabat ini, sisa-sisa 
sel dihancurkan menjadi komponen dasarnya dan meninggalkan cairan 
bening (nekrosis likuefaksi). Akhirnya, cairan ini akan berdifusi keluar 
dan meninggalkan struktur kosong berdinding tebal yang menggantikan 
jaringan normal dan menurunkan fungsi paru-paru.

 PERTANYAAN SINGKAT 5-5
1. Jelaskan bagaimana inflamasi akut berbeda dari inflamasi kronis. Ciri-ciri 

apa sajakah yang dimiliki bersama oleh kedua jenis inflamasi tersebut?
2. Sebutkan jenis-jenis eksudat yang dihasilkan pada inflamasi.

PENYEMBUHAN LUKA
Akhir dari inflamasi adalah penyembuhan dan perbaikan. Hasil 
yang diharapkan adalah kembalinya struktur dan fungsi normal jika 
kerusakan minimal, tidak ada komplikasi, dan jaringan yang rusak dapat 
melakukan regenerasi (penggantian jaringan rusak dengan jaringan 
yang sehat, seperti yang terjadi pada epitel kulit dan usus dan beberapa 
organ, misalnya hati) (Gambar 5-13). Perbaikan tersebut disebut 
resolusi dan memerlukan waktu hingga 2 tahun, dan produksi lokal 
IL-10 nampaknya berperan penting.29 Resolusi mungkin tidak terjadi 
jika kerusakannya luas, jaringan tidak mampu melakukan regenerasi, 

C
Langhans
giant cell

E
C

L

GAMBAR 5-12 Granuloma Tuberkulosis. Daerah pusat nekrosis 
perkijuan (C) dikelilingi oleh zona limfosit (L) dan sel-sel epitelioid yang 
membesar (E). Makrofag yang teraktivasi seringkali berfusi membentuk 
sel-sel berinti jamak (sel-sel Langhans raksasa). Pada granuloma 
tuberkulosis inti sel-sel raksasa bergerak ke tepi sel membentuk formasi 
seperti tapal kuda.
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GAMBAR 5-13 Penyembuhan Luka secara Primer dan Sekunder dan Tahap Penyembuhan Luka. Tahap 
penyembuhan luka (koagulasi, inflamasi, proliferasi, pembentukan kembali/remodeling, dan pematangan/
maturasi) dan langkah-langkah penyembuhan luka secara primer (kiri) dan sekunder (kanan). Perhatikan sejumlah 
besar jaringan bergranul dan kontraksi luka pada penyembuhan secara sekunder. (Dari Roberts JR, Custalow 
CB: Roberts and Hedges’ clinical procedures in emergency medicine, ed 6, Philadelphia, 2013, Saunders.)
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infeksi mengakibatkan abses atau pembentukan granuloma, atau fibrin 
menetap pada lesi. Pada kasus-kasus demikian, terjadi perbaikan (repair). 
Perbaikan adalah penggantian jaringan yang rusak dengan jaringan 
parut. Jaringan parut terutama terdiri dari kolagen yang mengisi lesi 
dan mengembalikan kekuatan namun tidak dapat menggantikan fungsi 
jaringan yang rusak, sehingga terjadi kehilangan fungsi.

Penyembuhan luka melibatkan proses (1) pengisian, (2) penutupan, 
dan (3) pengerutan luka. Karakteristik penyembuhan ini bervariasi sesuai 
dengan keperluan dan durasinya tergantung jenis luka. Irisan yang bersih, 
seperti terpotong kertas atau luka jahitan bedah, sembuh terutama melalui 
proses sintesis kolagen. Karena luka jenis ini hanya kehilangan sedikit 
jaringan dan tepi luka saling berimpit, hanya sedikit sekali penutupan 
(epitelialisasi) dan pengerutan (kontraksi) yang diperlukan. Luka yang 
sembuh pada kondisi kehilangan jaringan yang minimal disebut sembuh 
secara primer (primary intention) (Gambar 5-13).

Luka lainnya tidak sembuh semudah itu. Penyembuhan luka 
terbuka, seperti ulkus tekanan stadium IV (ulkus dekubitus), 
memerlukan penggantian jaringan yang cukup banyak sehingga proses 
epitelialisasi, pembentukan jaringan parut, dan kontraksi perlu waktu 
lebih lama dan penyembuhan terjadi secara sekunder (secondary 
intention) (Gambar 5-13). Penyembuhan secara primer maupun 
sekunder dapat berlangsung dengan kecepatan yang berbeda untuk 
jenis kerusakan jaringan yang berbeda.

Luka epidermal yang sembuh secara sekunder dan lesi internal 
yang tidak dijahit tidak kembali sempurna dengan penyembuhan. 
Sebaik-baiknya kesembuhan luka jenis ini hanya dapat mencapai 
80% kekuatan awal. Hanya sel epitel, hati, dan sumsum tulang yang 
dapat melakukan regenerasi mitosis sempurna seperti jaringan normal 
yang disebut hiperplasia kompensasi (compensatory hyperplasia). Pada 
jaringan ikat fibrosa, seperti persendian dan ligamen, penyembuhan 
normal mengganti jaringan awal dengan jaringan baru yang tidak 
persis sama struktur atau fungsinya dengan jaringan awal. Beberapa 
jaringan sembuh tanpa penggantian sel. Sebagai contoh, kerusakan 
akibat infark miokardium sembuh dengan jaringan parut yang terdiri 
dari jaringan ikat, bukan otot jantung.

Penyembuhan luka terjadi dalam tiga tahap yang saling tumpang 
tindih: inflamasi, proliferasi dan pembentukan jaringan baru, serta 
pemodelan kembali (remodeling) dan pematangan (maturasi).

Tahap I: Inflamasi
Tahap awal penyembuhan luka, yaitu perubahan dari inflamasi akut 
ke penyembuhan, terjadi hampir segera. Tahap inflamasi meliputi 
koagulasi atau hemostasis dan infiltrasi sel-sel yang berpartisipasi 
dalam penyembuhan luka, termasuk trombosit, neutrofil, dan 
makrofag (Gambar 5-14). Jala fibrin pada bekuan darah bekerja 
sebagai kerangka penyangga (scaffold) untuk menempelnya sel-sel 
yang berpartisipasi dalam penyembuhan. Trombosit berkontribusi 
pada pembentukan bekuan. Seiring dengan degranulasi trombosit, 
faktor-faktor pertumbuhan dilepaskan untuk memulai proliferasi sel-
sel yang tidak rusak. Neutrofil membersihkan luka dari sisa-sisa sel dan 
bakteri, kemudian akan digantikan oleh makrofag. Makrofag penting 
untuk penyembuhan luka karena bekerja untuk membersihkan 
sisa-sisa sel, melepaskan mediator penyembuhan luka dan faktor 
pertumbuhan, serta membantu memacu pembentukan suplai darah 
baru (angiogenesis) selama tahap proliferasi pada penyembuhan luka.

Tahap II: Proliferasi dan Pembentukan Jaringan Baru
Tahap proliferasi dimulai pada 3 sampai 4 hari sejak terjadinya luka 
dan berlangsung selama 2 minggu. Luka tertutup dan bekuan fibrin 
diganti dengan jaringan normal atau jaringan parut pada tahap ini. 
Tahap proliferatif ditandai dengan invasi makrofag pada bekuan yang 
melarut serta perekrutan dan proliferasi fibroblas (sel-sel jaringan 
ikat), diikuti dengan sintesis kolagen oleh fibroblas, epitelialisasi, 
kontraksi luka, dan diferensiasi sel. Makrofag mensekresi berbagai 
mediator biokimia yang memacu penyembuhan, termasuk:
1. Transforming growth factor-beta (TGF-β) menstimulasi masuknya 

fibroblas ke lesi untuk mensintesis dan mensekresi prokolagen yang 
merupakan prekursor kolagen.

2. Faktor angiogenesis, seperti faktor pertumbuhan endotel 
pembuluh darah (vascular endothelial growth factor/VEGF) 
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GAMBAR 5-14 Jangka Waktu Sel-sel Menginfiltrasi Luka. Neutrofil dan makrofag merupakan sel terbanyak 
yang menginfiltrasi luka selama inflamasi. Limfosit muncul belakangan dan mencapai puncak pada hari ke-7. 
Fibroblas adalah sel terbanyak selama tahap proliferasi dan pembentukan kembali pada proses penyembuhan. 
(Adapted from Townsend CM et al, editors:Sabiston textbook of surgery, ed 19, St Louis, 2012, Elsevier.)
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danfaktor pertumbuhan fibroblas -2 (FGF-2), menstimulasi sel-sel 
endotel pembuluh darah untuk membentuk ujung-ujung kapiler 
yang tumbuh ke dalam lesi; penurunan pH dan penurunan tekanan 
oksigen pada luka juga akan memacu angiogenesis.30

3. Matriks metalloproteinase (MMP) mendegradasi dan memodel 
kembali protein-protein matriks ekstraseluler (seperti kolagen dan 
fibrin) pada tempat terjadinya luka.31

Jaringan granulasi tumbuh ke dalam luka dari jaringan ikat sehat 
di sekitarnya dan mengandung sel-sel invasif, pembuluh limfa baru, 
dan kapiler-kapiler baru yang muncul dari kapiler di sekitar jaringan, 
menghasilkan jaringan granulasi yang nampak merah dan bergranul. 
Selama proses penyembuhan ini luka harus dilindungi. Epitelialisasi 
merupakan proses pertumbuhan sel-sel epitel dari jaringan sekitar 
yang sehat ke dalam luka.32 Sel-sel epitel bermigrasi di bawah bekuan 
atau kerak menggunakan MMP untuk membuka kolagen. Sel-sel epitel 
yang bermigrasi bersentuhan dengan sel-sel sejenis dari semua sisi luka 
dan menutup luka. Sel-sel epitel tetap aktif, mengalami diferensiasi 
menjadi berbagai lapisan epidermal (lihat Bab 40). Epitelialisasi luka 
pada kulit dapat dipercepat jika luka dijaga tetap lembab, mencegah 
bekuan fibrin menjadi kerak.

Fibroblas adalah sel-sel yang penting selama penyembuhan karena 
mensekresi kolagen dan protein-protein jaringan ikat lainnya. Fibroblas 
distimulasi olehTGF-β yang dihasilkan makrofag untuk berproliferasi, 
masuk ke dalam lesi, dan menimbun protein-protein jaringan ikat 
pada area yang telah bersih dari sisa-sisa sel pada sekitar 6 hari setelah 
fibroblas masuk ke dalam lesi. Kolagen adalah protein terbanyak dalam 
tubuh.33 Kolagen mengandung banyak asam aminoglisin, prolin, dan 
lisin, yang sebagian besar dimodifikasi secara enzimatis. Modifikasi 
prolin dan lisin memerlukan beberapa ko-faktor untuk menghasilkan 
kolagen dengan polimerisasi dan fungsi kolagen yang tepat. Ko-faktor 
tersebut antara lain besi, asam askorbat (vitamin C), dan molekul 
oksigen (O2); jika salah satu ko-faktor tersebut tidak ada maka 
penyembuhan luka tidak sempurna. Seiring dengan penyembuhan, 
antarmolekul kolagen ditaut-silangkan dengan ikatan kovalen untuk 
membentuk serat-serat kolagen. Keseluruhan proses membutuhkan 
waktu beberapa bulan.

Pada jaringan granulasi, TGF-β menginduksi beberapa fibroblas 
untuk berubah menjadi miofibroblas, sel khusus yang berperan 
dalam kontraksi luka.34 Miofibroblas memiliki sifat seperti sel-sel otot 
polos dan fibroblas. Secara mikroskopis, miofibroblas terlihat seperti 
fibroblas namun berbeda pada sitoplasmanya yang mengandung 
kumpulan serat-serat paralel seperti pada sel otot polos. Kontraksi 
luka terjadi melalui perpanjangan membran plasma miofibroblas 
yang membentuk hubungan antar sel-sel berdekatan. Serat-seratnya 
kemudian berkontraksi dan menarik sel yang berdekatan sambil 
menjangkarkan diri pada dasar luka. Kontraksi luka diperlukan untuk 
menutup semua luka, terutama luka yang sembuh secara sekunder. 
Kontraksi terlihat pada 6-12 hari setelah terjadinya luka.

Tahap III: Remodeling (Pemodelan Kembali)  
dan Maturasi (Pematangan)
Pemodelan kembali jaringan dan pematangan dimulai beberapa 
minggu setelah terjadinya luka dan normalnya selesai dalam 2 tahun. 
Selama tahap ini, terjadi lanjutan dari diferensiasi sel, pembentukan 
jaringan parut, dan pemodelan kembali jaringan parut. Fibroblas 
merupakan sel utama untuk pemodelan kembali jaringan dengan 
penimbunan kolagen pada matriks yang teratur. Regenerasi dan 
kontraksi luka berlanjut pada tahap ini yang bertujuan untuk 
pemulihan struktur jaringan normal dan dapat berlangsung bertahun-
tahun. Pada luka yang sembuh dengan pembentukan jaringan parut, 
jaringan parut mengalami pemodelan kembali dan kapiler-kapiler 
menghilang, meninggalkan jaringan parut tanpa pembuluh darah. 
Selama 2 sampai 3 minggu sejak pematangan dimulai, jaringan parut 
memperoleh dua pertiga dari kekuatan maksimumnya.

Penyembuhan Luka Disfungsional
Penyembuhanluka yang disfungsional dan epitelialisasi yang terganggu 
dapat terjadi pada tahap manapun dalam proses penyembuhan. Penyebab 
gangguan penyembuhan antara lain iskemia, perdarahan berlebihan, 
deposisi fibrin yang berlebihan, penyakit-penyakit seperti diabetes melitus, 
obesitas, infeksi luka, kurangnya nutrisi, obat-obatan, dan asap rokok.35

Jaringan yang kekurangan oksigen (iskemia) rentan terhadap 
kematian sel dan infeksi, yang akan memperpanjang inflamasi dan 
menunda penyembuhan. Iskemia menurunkan produksi energi, 
mengganggu sintesis kolagen, dan menurunkan kekuatan regangan 
jaringan ikat yang sedang beregenerasi.

Penyembuhan akan lebih lama jika terdapat pendarahan berlebihan. 
Bekuan besar meningkatkan luas area yang harus diisi oleh jaringan 
granulasi yang bertindak sebagai batasan mekanis terhadap difusi oksigen. 
Darah yang terakumulasi merupakan media yang sangat baik untuk 
pertumbuhan bakteri dan memacu infeksi, sehingga inflamasi menjadi lebih 
lama dengan meningkatkan eksudasi dan pembentukan pus. Penurunan 
volume darah juga menghambat inflamasi karena terjadi vasokonstriksi, 
bukannya vasodilatasi yang diperlukan untuk menghantarkan sel-sel 
inflamasi, nutrien, dan oksigen ke tempat terjadinya luka.

Obesitas memperlambat penyembuhan luka karena fungsi leukosit 
terganggu dan merupakan faktor predisposisi terhadap infeksi, 
menurunkan jumlah faktor pertumbuhan, dan meningkatkan kadar 
sitokin proinflamasi. Selain itu juga terjadi disregulasi sintesis kolagen 
dan penurunan angiogenesis.36

Penimbunan fibrin berlebihan tidak baik untuk penyembuhan. 
Fibrin yang dilepas sebagai respons terhadap luka harus direabsorpsi 
untuk mencegah pembentukan adhesi fibrin. Adhesi yang terjadi pada 
rongga pleura, perikardium, atau abdomen dapat mengikat organ-
organ melalui pita fibrin dan mengubah atau menghalangi sirkulasi 
organ yang terlibat.

Orang-orang dengan diabetes berisiko mengalami penyembuhan 
luka yang lebih lama. Luka yang terjadi sering iskemia karena gangguan 
pada pembuluh darah kecil sehingga mengganggu mikrosirkulasi 
dan mengubah (meng-glikasi) hemoglobin yang menyebabkan 
hemoglobin memiliki afinitas lebih tinggi terhadap oksigen dan tidak 
segera melepaskan oksigen ke jaringan yang memerlukan. Konsekuensi 
hiperglikemia juga termasuk penghambatan aktivitas makrofag dan 
peningkatan risiko infeksi pada luka.

Infeksi pada luka disebabkan oleh infiltrasi patogen. Patogen 
merusak sel, menstimulasi pelepasan mediator inflamasi secara kontinu, 
mengonsumsi nutrien, dan memperlambat penyembuhan luka.

Nutrisi yang optimal penting untuk semua tahap penyembuhan 
karena kebutuhan metabolisme meningkat. Leukosit memerlukan 
glukosa untuk membuat adenosin 5′-trifosfat (5′-ATP) yang diperlukan 
untuk kemotaksis, fagositosis, membunuh mikroorganisme dalam sel, 
dan memulai penyembuhan; oleh karena itu luka pada orang dengan 
diabetes yang tidak mendapat insulin secara adekuat akan sulit sembuh. 
Hipoproteinemia mengganggu proliferasi fibroblas dan sintesis kolagen. 
Kekurangan vitamin A dan C dalam jangka panjang mengakibatkan 
jaringan ikat tidak terbentuk dengan baik dan sangat mempengaruhi 
penyembuhan karena merupakan kofaktor yang diperlukan untuk 
sintesis kolagen.37 Nutrien lain, termasuk besi, seng, mangan, dan 
tembaga juga diperlukan sebagai kofaktor untuk sintesis kolagen. 
Malnutrisi meningkatkan risiko terjadinya infeksi luka, memperlambat 
penyembuhan, dan menurunkan kekuatan regangan luka.

Obat-obatan,termasuk antineoplastik (antikanker),anti-inflamasi 
non steroid (OAINS), dan steroid memperlambat penyembuhan luka. 
Obat antineoplastik memperlambat pembelahan sel dan menghambat 
angiogenesis. Walaupun OAINS menghambat produksi prostaglandin, 
menekan inflamasi akut, dan meredakan nyeri, OAINS juga memperlambat 
penyembuhan, terutama pembentukan tulang, dan dapat menyebabkan 
pembentukan jaringan parut yang berlebihan. Steroid mencegah makrofag 
bermigrasi ke tempat terjadinya luka dan menghambat pelepasan 
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kolagenase dan aktivator plasminogen. Steroid juga menghambat migrasi 
fibroblas ke dalam luka selama tahap proliferatif dan menghambat 
epitelialisasi. Zat-zat beracun dalam asap tembakau (seperti nikotin, 
karbon monoksida, dan hidrogen sianida) memperlambat penyembuhan 
luka dan meningkatkan risiko infeksi pada luka.

Sintesis kolagen yang disfungsional dapat melibatkan produksi 
berlebihan kolagen, yang dapat menyebabkan jaringan parut hipertrofi 
atau keloid.38 Jaringan parut hipertrofi tumbuh menonjol, namun 
tetap dalam batas luka aslinya dan cenderung mengecil seiring dengan 
waktu (Gambar 5-15, A). Keloid adalah jaringan parut yang menonjol, 
melebihi batas daerah luka, dan menginvasi jaringan sekitar. Keloid 
kemungkinan akan muncul kembali setelah dibuang melalui tindakan 
bedah (Gambar 5-15, B). Kecenderungan pembentukan keloid terkait 
keturunan telah diteliti, dengan insidens yang lebih banyak pada orang 
berkulit hitam daripada putih.

Gangguan pada Luka
Komplikasiyang mungkin terjadi pada luka yang telah menutup setelah 
dijahit adalah dehisensi (dehiscence), yaitu luka tertarik sehingga tepi-tepi 
luka terpisah pada garis jahitan. Dehisensi biasanya terjadi pada 5 hingga 
12 hari setelah penjahitan, ketika sintesis kolagen mencapai puncaknya. 
Sekitar setengah kejadian dehisensi berkaitan dengan infeksi luka, namun 
bisa juga terjadi karena lepasnya jahitan akibat regangan yang berlebihan. 
Obesitas meningkatkan risiko terjadinya dehisensi karena jaringan adiposa 
sulit untuk dijahit. Dehisensi biasanya ditandai dengan peningkatan 
produksi cairan serous dari luka dan persepsi pasien bahwa “sesuatu 
terlepas”. Hal ini memerlukan perhatian atau tindakan bedah segera.

Gangguan Kontraksi
Kontraksi luka, walaupun diperlukan untuk penyembuhan, dapat menjadi 
berlebihan, mengakibatkan deformitas atau pengerutan(contracture) 
jaringan parut. Luka bakar pada kulit sangat rentan terhadap terjadinya 
pengerutan, terutama pada persendian, mengakibatkan hilangnya gerakan 
sekitar persendian. Pengerutan internal termasuk penyempitan usus dua belas 
jari (striktura duodenum) yang disebabkan oleh disfungsi penyembuhan 
ulkus peptikum; penyempitan/striktura esofagus yang disebabkan oleh luka 
bakar kimiawi, misalnya karena menelan soda api (NaOH); atau perlekatan 
abdomen akibah tindakan bedah, infeksi, atau radiasi. Pengerutan dapat 
terjadi pada sirosis hati, menghambat aliran darah dan menyebabkan 
hipertensi portal serta varises esofagus. Pengaturan posisi yang tepat, latihan 
dengan rentang-gerak tertentu, dan tindakan bedah merupakan tindakan 
yang dapat digunakan untuk mengatasi pengerutan kulit yang berlebihan. 
Tindakan bedah dilakukan untuk melepas pengerutan internal.

 PERTANYAAN SINGKAT 5-6
1. Apa perbedaan antara regenerasi dan perbaikan (repair) jaringan?
2. Apa yang dimaksud dengan sembuh secara primer?
3. Apa peran fibroblas dalam penyembuhan luka?
4. Jelaskan berbagai mekanisme yang menyebabkan disfungsi penyembuhan luka.

PERTIMBANGAN PEDIATRIK
Faktor Terkait Usia yang Mempengaruhi Imunitas 
Bawaan pada Bayi Baru Lahir

•	 Imunitas fisiologis bayi baru lahir berasal dari ibu melalui plasenta dan air 
susu ibu (ASI).

•	 Bayi baru lahir memiliki respons inflamasi yang tertekan sementara.
•	 Neutrofil tidak dapat melakukan kemotaksis karena membran plasmanya 

tidak memiliki fluiditas.
•	 Kadar komplemen sangat sedikit, terutama komponen-komponen yang terlibat 

pada jalur alternatif (misalnya, faktor B), khususnya pada bayi prematur.
•	 Jumlah monosit/makrofag normal namun kemotaksis monosit lambat.
•	 Cenderung terjadi infeksiyang berkaitan dengan kelainan kemotaktik, 

contohnya abses kutan disebabkan oleh staphylococci dan candidiasis.
•	 Respons oksidatif dan bakterial berkurang pada bayi yang sebelumnya 

mengalami infeksi in utero atau insufisiensi pernapasan.
•	 Ketika mengalami infeksi bakteri yang antibodi maternalnya tidak tersedia 

dalam tubuh, cenderung berkembang menjadi sepsis dan meningitis yang berat.
•	 Pembentukan mikrobiom saluran percernaan dibantu oleh ASI.
•	 Bayi yang dilahirkan melalui operasi cesar memiliki keragaman (diversitas) 

mikroba pencernaan yang lebih sedikit.

PERTIMBANGAN GERIATRIK
Faktor Terkait Usia yang Mempengaruhi Imunitas 
bawaan pada Individu Lanjut Usia (Lansia)

• Jumlah sel imunitas bawaan normal, namun fungsinya mungkin berkurang 
(misalnya aktivitas fagositosis menurun, produksi antibodi menurun, dan 
terjadi perubahan pada sintesis sitokin)

• Peningkatan kejadian inflamasi kronis, mungkin berkaitan dengan 
peningkatan produksi mediator proinflamasi

• Berisiko mengalami penyembuhan yang tidak sempurna dan infeksi yang 
berkaitan dengan penyakit kronis (misalnya diabetes mellitus, gangguan 
pembuluh darah perifer, atau penyakit kardiovaskular) dan penurunan fagositosis.

• Penggunaan obat-obatan yang menggangu penyembuhan (misalnya obat 
antiinflamasi nonsteroid)

• Hilangnya lemak subkutan menyebabkan berkurangnya lapisan perlindungan 
terhadap luka.

• Atrofi epidermis, termasuk kapiler di bawahnya, menurunkan perfusi dan 
meningkatkan risiko hipoksia pada luka

• Penuaan sistem imunitas menyebabkan berkurangnya efektivitas vaksin

A

B

GAMBAR 5-15 Pembentukan Parut Hipertrofik dan Parut Keloid. 
Parut hipertrofik (A) dan parut keloid (B) yang disebabkan oleh sintesis 
kolagen berlebihan pada tempat sambungan/jahitan. (A from Flint PW et al: 
Cummings otolaryngology: head & neck surgery, ed 6, Philadelphia, 2015, 
Mosby; B from Damjanov I, Linder J: Anderson’s pathology, ed 10, St Louis, 
1996, Mosby.)
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▋ A PA K A H  A N D A  M E M A H A M I ?

Imunitas Bawaan
1. Neonatus sering memiliki fungsi inflamasi yang tertekan sementara, 

terutama aktivitas kemotaksis neutrofil dan komplemen jalur 
alternatif.

2. Individu lanjut usia berisiko mengalami penyembuhan luka yang 
tidak sempurna, biasanya akibat penyakit kronis.

3. Terdapat tiga tingkat pertahanan tubuh manusia: pembatas fisik; 
imunitas bawaan, termasuk respons inflamasi; dan imunitas 
adaptif.

4. Pembatas fisik merupakan lini pertama pertahanan tubuh yang 
mencegah kerusakan pada individu dan mencegah masuknya 
patogen; contoh pembatas fisik adalah kulit dan membran 
mukosa.

5. Peptida antibakterial (katelisidin, defensin, kolektin, dan lektin 
pengikat manosa) dalam sekresi mukosa, keringat, liur, air mata 
dan sekresi lainnya bertindak sebagai pembatas biokimia terhadap 
mikroorganisme patogen.

6. Kulit dan membran mukosa dikolonisasi oleh mikroorganisme 
komensal dan mutualistis yang memberikan perlindungan 
dengan cara melepas zat-zat kimia yang membantu respons imun, 
mencegah kolonisasi patogen, dan membantu pencernaan dalam 
saluran gastrointestinal.

7. Pertahanan lini kedua adalah respons inflamasi, suatu respons 
yang cepat dan tidak spesifik terhadap kerusakan seluler apapun 
penyebabnya. Inflamasi hanya dapat terjadi pada jaringan yang 
memiliki pembuluh darah.

8. Ciri-ciri makroskopis inflamasi adalah kulit yang kemerahan, 
pembengkakan, panas, nyeri, dan hilangnya fungsi jaringan yang 
mengalami inflamasi.

9. Ciri-ciri mikroskopis inflamasi adalahvasodilatasi, peningkatan 
permeabilitas kapiler, dan akumulasi cairan dan sel pada tempat 
terjadinya inflamasi.

10. Inflamasi diperantarai oleh tiga sistem protein plasma: sistem 
komplemen, sistem pembekuan, dan sistem kinin.Komponen-
komponen ketiga sistem tersebut merupakan satu seri protein 
yang diaktivasi secara berturutan.

11. Sistem komplemen dapat diaktivasi oleh reaksi antigen-antibodi 
(jalur klasik) atau oleh produk lain, terutama polisakarida bakteri 
(jalur lektin atau jalur alternatif), mengakibatkan produksi 
fragmen yang aktif secara biologis, yang berfungsi merekrut 
fagosit, mengaktivasi sel mast, dan menghancurkan patogen.

12. Produk sistem komplemen yang paling poten secara biologis 
adalah C3b (opsonin), C3a (anafilatoksin), dan C5a (anafilatoksin, 
faktorkemotaktik ).

13. Sistem pembekuan darah menghentikan pendarahan, melokalisasi 
mikroorganisme, dan menyediakan kerangka untuk perbaikan 
dan penyembuhan.

14. Bradikinin merupakan produk sistem kinin yang paling penting 
yang menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, kontraksi 
otot polos, dan nyeri.

15. Kontrol inflamasi berfungsi untuk mengendalikan sel dan enzim 
inflamasi serta melokalisasi respons inflamasi di area luka atau 
infeksi.

16. Karboksipeptidase, histaminase, dan penghambat C1 esterase 
merupakan enzim penginaktivasi, dan sistem fibrinolisis serta 
plasmin memfasilitasi degradasi bekuan setelah pendarahan 
dihentikan.

17. Banyak jenis sel terlibat dalamprosesinflamasi,termasuk sel mast, 
sel endotel, trombosit, sel fagosit (neutrofil, eosinofil, monosit dan 
makrofag, sel dendritik), sel natural killer (NK), dan limfosit.

18. Kebanyakan sel mengekspresikan reseptor pengenal pola membran 
plasma (PRR) yang mengenali molekul-molekul yang diproduksi 
oleh mikroorganisme infeksius (pathogen-associated molecular 
patterns, PAMPs), atau produk kerusakan seluler (damage-
associated molecular patterns, or DAMPs). Toll-like receptor (TLR) 
dan NOD-like receptor diekspresikan pada banyak sel inflamasi, 
mengenali PAMP dan DAMP, dan memacu pelepasan sitokin 
dan mediato rinflamasiyang mengeliminasi sel-sel rusak dan 
melindungi terhadap invasi mikroba.

19. Sel imun mensekresi banyak mediator biomikia (sitokin) yang 
bertanggung jawab mengaktivasi sel-sel lain dan mengendalikan 
respons inflamasi; sitokin meliputi kemokin, interleukin, 
interferon, dan molekul lainnya.

20. Kemokin menginduksi kemotaksis leukosit, fibroblas, dan sel lain 
untuk memacu fagositosis dan penyembuhan luka.

21. Interleukin yang diproduksi terutama oleh limfosit dan makrofag 
berfungsi untuk memacu atau menghambat inflamasi dengan cara 
mengaktivasi pertumbuhan dan diferensiasi leukosit dan limfosit.

22. Interleukin proinflamasi yang paling penting adalah interleukin-1 
(IL-1), interleukin-6 (IL-6), dan tumor necrosis factor-alpha (TNF-
α). Interleukin 6 dan 10 berfungsi mengurangi respons inflamasi.

23. Interferon diproduksi oleh sel yang terinfeksi virus. Setelah 
dilepaskan dari sel yang terinfeksi, interferon dapat menstimulasi 
sel-sel tetangga yang sehat untuk menghasilkan senyawa untuk 
mencegah infeksi.

24. Aktivator respons inflamasiyang paling penting adalah sel 
mast yang terdapat pada jaringan ikat dekat kapiler. Sel mast 
menginisiasi inflamasi dengan cara melepaskan mediator biokimia 
(histamin, faktor kemotaktik) dari granul-granul sitoplasma yang 
telah terbentuk sebelumnya dan mensintesis mediator lainnya 
(prostaglandin, leukotrien, dan trombosit-activating factor) sebagai 
respons terhadap stimulus. Basofil ditemukan di dalam darah dan 
berfungsi seperti sel mast.

25. Histamin adalah amina vasoaktif utama yang dilepaskan dari 
sel mast. Histamin menyebabkan dilatasi kapiler dan penarikan 
sel-sel endotel yang melapisi kapiler, sehingga meningkatkan 
permeabilitas kapiler.

26. Sel endotel yang melapisi sistem sirkulasi (endotel vaskular) 
normalnya mengatur komponen-komponen sistem inflamasi yang 
bersirkulasi dan menjaga aliran darah normal dengan mencegah 
aktivasi spontan trombosit dan sistem pembekuan darah.

27. Selama inflamasi, endotel mengekspresikan reseptor yang 
membantu leukosit meninggalkan pembuluh darah dan mengerut 
untuk memungkinkan lewatnya cairan ke dalam jaringan.

28. Trombosit berinteraksi dengan cascade (rantai) koagulasi untuk 
menghentikan pendarahan dan melepaskan sejumlah mediator 
yang memacu dan mengatur inflamasi.

29. Neutrofil polimorfonuklear (PMN), sel fagosit terbanyak pada awal 
respons inflamasi, keluar dari sirkulasi dengan diapedesis melalui 
sambungan antar endotel yang terbuka karena mengerutnya sel 
endotel dan bergerak menuju tempat terjadinya inflamasi dengan 
kemotaksis.

30. Eosinofil melepaskan produk yang mengendalikan respons 
inflamasi dan merupakan sel utama yang membunuh organisme 
parasitik.

31. Makrofag, sel fagosit yang banyak pada responsinflamasi lanjut, 
bersifat sangat fagositik, responsif terhadap sitokin, dan memacu 
penyembuhan luka.

32. Sel dendritik menghubungkan sistem imunitas bawaan dan 
adaptif dengan cara mengumpulkan antigen pada tempat 
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terjadinya inflamasi dan memindahkan antigen tersebut ke nodus 
limfa, tempat sel B dan T immunokompeten berada dan kemudian 
berubah menjadi sel-sel yang fungsional.

33. Fagositosis merupakan proses seluler yang terdiri dari banyak 
langkah untuk mengeliminasi patogen dan sisa-sisa benda 
asing. Langkah-langkah tersebut mencakup pengenalan dan 
penempelan, penelanan, pembentukan fagosom dan fagolisosom, 
dan penghancuran patogen atau sisa-sisa benda asing. Sel 
fagosit menelan mikroorganisme dan menempatkannya dalam 
vakuola-vakuola fagositik (fagolisosom), di mana produk-produk 
beracun (khususnya metabolit oksigen) danenzim-enzim lisosom 
yang bekerja mendegradasi akan membunuh dan mencerna 
mikroorganisme.

34. Opsonin, misalnya antibodi dan komponen komplemen C3b, 
membungkus mikroorganisme dan membuatnya menjadi lebih 
rentan terhadap fagositosis dengan cara mengikat mikroorganisme 
lebih erat ke fagosit.

Inflamasi Akut dan Kronis
1. Inflamasi akut akan sembuh dengan sendirinya, biasanya dalam 8 

hingga 10 hari.
2. Manifestasi lokal inflamasi merupakan akibat dari perubahan 

vaskuler yang berkaitan dengan proses inflamasi, termasuk 
vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Gejalanya 
meliputi kulit yang kemerahan, panas, pembengkakan dan nyeri.

3. Efek sistemik inflamasi adalah demam dan peningkatan jumlah 
leukosit yang bersirkulasi (leukositosis) dan protein-protein plasma 
(reaktan fase akut, yaitu IL-1 dan IL-6).

4. Inflamasi kronis dapat merupakan lanjutan inflamasi akutyang 
berlangsung hingga 2 minggu atau lebih. Inflamasi kronis juga 
dapat terjadi sebagai proses tersendiri tanpa diawali inflamasi akut.

5. Inflamasi kronisditandai dengan infiltrasi limfosit dan makrofag. 
Tubuh menahan dan mengisolasi infeksi untuk melindungi 
terhadap kerusakan jaringan melalui pembentukan granuloma.

Penyembuhan Luka
1. Resolusi (regenerasi) adalah kembalinya jaringan ke struktur 

dan fungsi yang mendekati normal. Perbaikan (repair) adalah 
penyembuhan luka melalui pembentukan jaringan parut.

2. Jaringan yang rusak akan mengalami resolusi (struktur dan fungsi 
jaringan kembali seperti semula) jika hanya sedikit jaringan 
yang hilang atau jika jaringan yang mengalami kerusakan 
mampu melakukan regenerasi. Peristiwa tersebut dikenal sebagai 
penyembuhan secara primer.

3. Jaringan yang mengalami kerusakan luas atau yang tidak mampu 
melakukan regenerasi akan sembuh melalui proses perbaikan 
melalui pembentukan jaringan parut. Peristiwa tersebut dikenal 
sebagai penyembuhan sekunder.

4. Resolusi dan perbaikan terjadi dalam dua tahap yang terpisah: 
tahap rekonstruksi dimulai dengan luka mulai sembuh dan tahap 
maturasi ketika luka yang sembuh mengalami perubahan bentuk 
(pemodelan kembali, remodel).

5. Disfungsi penyembuhan luka dapat berkaitan dengan iskemia, 
pendarahan berlebihan, deposisi fibrin berlebihan, penyakit-
penyakit yang meningkatkan risiko (predisposisi) misalnya diabetes 
mellitus, infeksi luka, kurangnya nutrisi, penggunaan beberapa 
jenis obat tertentu, atau perubahan pada sintesis kolagen.

6. Dehisensi adalah kerusakan yang terjadi akibat tepi-tepi luka 
tertarik menjauh pada garis jahitan/sambungan.

7. Kontraktur/pengerutan merupakan kesalahan bentuk/deformitas 
yang disebabkan oleh pemendekan berlebihan kolagen pada 
jaringan parut.
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