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Pertahanan lini ketiga pada tubuh manusia adalah imunitas adaptif 
(didapat) yang juga sering disebut sebagai respons imun atau 
imunitas. Ini terdiri atas limfosit (Gambar 6-1) dan protein serum 
yang disebut antibodi. Ketika perlindungan eksternal telah rusak dan 
inflamasi (imunitas bawaan, lihat Bab 5) telah teraktivasi, respons imun 
adaptif kemudian bekerja. Inflamasi merupakan “respons pertama” 
yang membatasi kerusakan awal dan memperlambat penyebaran 
infeksi, sedangkan imunitas adaptif secara perlahan meningkatkan 
pertahanan awal terhadap infeksi dan menyediakan perlindungan 
jangka panjang terhadap infeksi ulangan.

PERTAHANAN LINI KETIGA: IMUNITAS ADAPTIF
Inflamasi dan imunitas adaptif berbeda dalam beberapa hal. Pertama, 
komponen inflamasi segera diaktivasi setelah terjadi kerusakan 
jaringan. Imunitas adaptif dapat diinduksi; efektor respons imun, 
limfosit dan antibodi belum terbentuk sebelumnya, sehingga harus 
diproduksi sebagai respons terhadap infeksi. Selain itu, imunitas 
adaptif berkembang lebih lambat daripada inflamasi. Kedua, 
respons inflamasi yang terjadi akan serupa walaupun penyebab 
kerusakan jaringan berbeda atau ketika situs inflamasi steril maupun 
terkontaminasi mikroorganisme infektif. Respons imun sangat 
spesifik. Limfosit dan antibodi yang diinduksi sebagai respons 
terhadap infeksi bersifat sangat spesifik terhadap mikroba yang 
menginfeksi. Ketiga, mediator inflamasi yang masih tersisa harus 
segera dihilangkan agar tidak merusak jaringan sehat di sekitarnya dan 
memungkinkan penyembuhan. Efektor respons imun bertahan lama 
dan sistemik, sehingga mampu menyediakan perlindungan jangka 
panjang terhadap infeksi yang spesifik. Terakhir, respons inflamasi 
sama baiknya terhadap kerusakan jaringan dan infeksi yang berulang. 
Respons imun memiliki memori. Jika terinfeksi kembali oleh mikroba 
yang sama, limfosit dan antibodi pelindung segera diproduksi, 
sehingga menyediakan perlindungan jangka panjang yang permanen 
terhadap infeksi.

Walaupun berbeda, sistem imun bawaan dan adaptif saling 
berinteraksi dan melengkapi. Banyak komponen imunitas bawaan 
diperlukan untuk perkembangan respons imun adaptif. Sebaliknya, 
produk respons imun adaptif mengaktivasi komponen imunitas 
bawaan. Jadi, kedua sistem diperlukan untuk perlindungan menyeluruh 
terhadap penyakit infeksi.

Mekanisme yang mendasari respons imun dibahas pada bab ini. 
Seperti pada Bab 5, penjelasan menyeluruh tentang semua komponen 
dan proses yang penting untuk respons imun yang efektif memerlukan 
lebih banyak halaman dari yang tersedia. Oleh karena itu, bab ini akan 
fokus untuk membahas konsep dasar dan mediator respons imun yang 
paling penting atau yang paling banyak dipelajari.

Respons imun adaptif memiliki sejumlah kosakata tersendiri 
(Gambar 6-2). Antigen adalah target molekuler antibodi dan limfosit. 
Antigen secara umum merupakan molekul berukuran kecil, biasanya 
di antara protein, karbohidrat, atau lipid pada permukaan mikroba 
atau sel-sel terinfeksi walaupun definisi ini dapat diperluas seperti pada 
pembahasan penyakit imunologis pada Bab 7. Pada janin, sebelum 
terpapar pada mikroorganisme infeksius, limfosit telah mengalami 
diferensiasi yang luas. Beberapa sel punca limfoid memasuki timus dan 
berdiferensiasi menjadi limfosit T (sel T, T menandakan dihasilkan di 
timus), sedangkan yang lain memasuki daerah spesifik pada sumsum 
tulang dan berdiferensiasi menjadi limfosit B (sel B, B berarti dihasilkan 
pada bone marrow atau sumsum tulang). Setiap jenis sel B dan sel T 
mengekspresikan protein permukaan spesifik sesuai asalnya sebagai 
identitas pembeda. Sel B dan sel T juga membentuk reseptor terhadap 
antigen pada permukaan sel. Reseptor ini sangat mengagumkan karena 
satu limfosit diprogram untuk mengenali hanya satu antigen spesifik 
walaupun belum pernah bertemu antigen tersebut sebelumnya. Setiap 
individu sebelum dilahirkan dipercaya telah menghasilkan populasi 
limfosit B dan T yang dapat mengenali paling sedikit 108 antigen yang 
berbeda. Proses ini disebut pembentukan keragaman/ diversitas klon 
dan merujuk pada proses pembentukan keragaman reseptor antigen 
sel B dan T yang sangat luas (lihat Gambar 6-2).
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Limfosit meninggalkan organ limfoid primer (sumsum tulang dan 
timus) sebagai sel B dan sel T imunokompeten yang naif. Sel tersebut 
imunokompeten yang berarti memiliki kemampuan untuk merespons 
antigen, tetapi sel-sel tersebut naif karena belum pernah bertemu 
antigen. Sel ini masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh 
limfatik, lalu bermigrasi ke organ-organ limfoid sekunder (misalnya, 
nodus limfe, limpa) yang merupakan bagian dari sistem imun sistemik 
(Gambar 6-3). Beberapa menetap pada organ tersebut di daerah 
yang banyak terdapat sel B dan T, sedangkan yang lain kembali ke 
dalam sirkulasi. Sekitar 60% sampai 70% limfosit yang bersirkulasi 
merupakan sel T imunokompeten, dan 10% sampai 20% merupakan 
sel B imunokompeten.

Proses kedua, seleksi klon dimulai ketika terjadi infeksi. Proses 
ini memerlukan kerjasama antara berbagai sel pada organ limfoid 
sekunder; antigen perlu diproses oleh sel-sel fagosit, terutama sel 
dendritik, yang juga mengekspresikan antigen yang telah diproses 
pada permukaannya dan mempresentasikan antigen tersebut pada 
limfosit. Dengan demikian, interaksi seluler dimulai yang juga dikenal 
sebagai seleksi klon. Proses ini melibatkan beberapa subset sel B dan 
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GAMBAR 6-2 Sekilas tentang Respons Imun. Respons imun dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu 
pembentukan keragaman klon dan seleksi klon. Selama pembentukan keragaman klon, sel punca limfoid dari 
sumsum tulang bermigrasi ke organ limfoid sentral (timus atau daerah tertentu pada sumsum tulang), di mana sel 
akan mengalami beberapa seri pembelahan dan tahapan diferensiasi sel menghasilkan sel T imuokompeten dari timus 
atau sel B imunokompeten dari sumsum tulang. Sel ini masih naif dalam arti belum pernah bertemu antigen asing. 
Sel imunokompeten memasuki sirkulasi dan bermigrasi ke organ limfoid sekunder (misalnya limpa dan nodus limfe), 
di mana sel akan menetap pada srea yang kaya sel B dan sel T. Tahap seleksi klon dimulai ketika sel imunokompeten 
terpapar antigen asing. Antigen biasanya diproses oleh sel penyaji antigen (APC) untuk dipresentasikan kepada sel 
T-helper (sel Th). Kerjasama interseluler antara APC, sel Th, sel T, dan sel B imunokompeten menghasilkan tahap 
kedua proliferasi dan diferensiasi sel. Karena antigen telah “menyeleksi” sel T dan sel B dengan reseptor antigen yang 
sesuai, hanya sebagian kecil populasi sel T dan sel B yang mengalami proses ini pada satu waktu tertentu. Hasilnya 
adalah pembentukan imunitas seluler atau humoral yang aktif, atau keduanya. Imunitas seluler diperantarai oleh 
populasi sel T efektor yang dapat membunuh target (sel T-sitotoksik), mengendalikan respons imun (sel T-regulator), 
dan sel memori (sel T-memori) yang dapat merespons lebih cepat pada paparan kedua dengan anigen yang sama. 
Imunitas humoral diperantarai oleh populasi protein terlarut (antibodi) yang diproduksi oleh sel plasma dan populasi 
sel B memori yang dapat memproduksi antibodi lebih cepat terhadap antigen yang sama.

GAMBAR 6-1 Limfosit. Gambar hasil pemindaian elektron 
menunjukkan limfosit (kuning, seperti gula kapas), sel darah merah, dan 
trombosit. (Hak cipta Dennis Kunkel Microscopy, Inc.)
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sel T, adhesi interseluler melalui reseptor antigen dan molekul adhesi 
interseluler spesifik, produksi dan respons terhadap berbagai sitokin, 
dan diferensiasi akhir sel B dan sel T imunokompeten menjadi sel-sel 
efektor yang sangat spesifik. Sel B imunokompeten berkembang 
menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Sel T berkembang 
menjadi beberapa subset yang dapat mengidentifikasi dan membunuh 
sel target (sel T-sitotoksik, sel Tc), mengatur respons imun dengan 
cara membantu proses seleksi klon (sel T-helper, sel Th), atau 
menekan respons imun yang tidak tepat (sel T-regulator, sel Treg). Sel 
B dan sel T juga berdiferensiasi menjadi sel memori yang berumur 
panjang hingga beberapa dekade atau dalam beberapa kasus, seumur 
hidup. Sel memori dengan cepat diaktivasi jika terjadi infeksi ulangan 
oleh mikroba yang sama.

Antibodi bersirkulasi dalam darah dan melindungi terhadap 
mikroba ekstraseluler dan toksin mikroba. Hal ini dikenal sebagai 
respons imun humoral, atau imunitas humoral. Sel T efektor 
dijumpai dalam darah dan jaringan dan melindungi terhadap 
patogen intraseluler (misalnya virus) dan sel kanker. Hal ini dikenal 
sebagai respons imun seluler, atau imunitas seluler (imunitas yang 
diperantarai sel).

Pembahasan sekilas sebelumnya menjelaskan mengenai istilah 
imunitas aktif (imunitas adaptif aktif) yang berkembang melalui 
respons terhadap antigen. Pada beberapa keadaan klinis, seseorang 
yang mendapatkan antibodi atau limfosit dari orang lain disebut 
imunitas pasif (imunitas adaptif pasif). Sebagai contoh, seseorang 
terpapar agen infeksius tanpa memiliki imunitas yang diinduksi 

vaksin terlebih dahulu (misalnya, virus hepatitis A atau virus rabies) 
(Tabel 6-1). Imunisasi pasif dengan sel T spesifik telah digunakan 
untuk terapi beberapa jenis kanker. Imunitas adaptif aktif biasanya 
berumur panjang, sedangkan imunitas pasif hanya bersifat sementara 
karena antibodi donor atau sel T donor akhirnya dihancurkan.

ANTIGEN DAN IMUNOGEN
Kita perlu mengetahui molekul target respons imun. Walaupun 
antigen dan immunogen adalah sinonim, makna klinis keduanya 
sebenarnya berbeda. Antigen sering digunakan untuk menjelaskan 
molekul yang dapat terikat dengan antibodi atau reseptor antigen 
pada sel B dan sel T. Molekul yang akan menginduksi respons 
imun adalah imunogen. Jadi, semua imunogen adalah antigen, 
tetapi tidak semua antigen merupakan imunogen. Sebagai contoh, 
imunogenisitas sering kali berkaitan dengan ukuran antigen. Secara 
umum, molekul besar (berukuran lebih dari 10.000 dalton), seperti 
protein dan polisakarida, sangat imunogenik. Banyak molekul 
dengan berat molekul rendah dapat berfungsi sebagai hapten. 
Molekul tersebut terlalu kecil sebagai imunogen jika berdiri tunggal, 
tetapi dapat menjadi imunogenik setelah bergabung dengan molekul 
yang lebih besar sebagai pembawa untuk hapten tersebut. Poison ivy 
mengandung getah berminyak yang disebut urushiol (berat molekul 
sekitar 1500 dalton). Racun bekerja ketika zat kimia berubah secara 
kimiawi setelah bersentuhan dengan kulit, berikatan dengan protein 
yang ada di kulit, dan menjadi imunogenik. Selanjutnya, sel T 
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GAMBAR 6-3 Jaringan Limfoid: Tempat Diferensiasi Sel B dan Sel T. Limfosit yang belum matang 
bermigrasi melalui jaringan limfoid (primer): sumsum tulang (jaringan limfoid untuk limfosit B) dan timus 
(jaringan limfoid untuk limfosit T). Limfosit matang kemudian menetap pada daerah yang kaya limfosit T dan B 
pada jaringan limfoid perifer (sekunder).
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teraktivasi dan timbul ruam akibat poison ivy. Kondisi serupa akan 
dibahas lebih lanjut pada Bab 7.

 PERTANYAAN SINGKAT 6-1
1. Jelaskan secara singkat tentang imunitas adaptif!
2. Sebutkan perbedaan antara imunitas bawaan dan adaptif!
3. Sebutkan perbedaan antara imunitas humoral dan yang diperantarai 

oleh sel!
4. Apakah perbedaan antara antigen, imunogen, dan hapten?

ANTIBODI
Pemahaman mendasar mengenai antibodi dan bagaimana antibodi 
berinteraksi dengan antigen menjadi kunci pembahasan untuk 
topik yang lebih kompleks, seperti reseptor antigen sel B dan sel T, 
pembentukan keragaman klon, dan kerjasama interseluler selama 
seleksi klon yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab ini. Istilah 
antibodi dan imunoglobulin (Ig) sering digunakan dengan maksud 
yang sama. Secara umum, imunoglobulin sering digunakan sebagai 
deskripsi generik sekelompok antibodi secara umum, sedangkan 
antibodi biasanya merujuk ke salah satu kumpulan imunoglobulin 
yang diketahui memiliki spesifisitas untuk antigen tertentu.

Kelas Imunoglobulin
Ada 5 kelas imunoglobulin (IgG, IgA, IgM, IgE, dan IgD) yang unik 
berdasarkan struktur dan fungsi masing-masing (Gambar 6-4). Baik 
IgG maupun IgA memiliki subkelas tersendiri (Tabel 6-2).

IgG adalah kelas imunoglobulin terbanyak, yaitu mencakup 
80% hingga 85% imunoglobulin yang beredar di dalam darah dan 
bertanggung jawab untuk hampir semua aktivitas perlindungan 
terhadap infeksi. Selama kehamilan, IgG ibu (maternal) menembus 
melewati sawar plasenta dan melindungi bayi baru lahir hingga 6 bulan 
pertama kehidupan.

IgA dapat dijumpai baik di dalam darah dan sekret tubuh sebagai IgA 
sekretorik (subkelas IgA2). IgA sekretorik merupakan suatu dimer yang 
terdiri dari dua molekul IgA2 yang terikat bersama melalui rantai J dan 
bagian sekretorik. Bagian sekretorik ini menempel pada dimer IgA selama 
transportasi melewati sel epitel mukosa untuk melindungi immunoglobulin 
dari proses degradasi oleh enzim yang juga ada pada sekret.

IgM merupakan imunoglobulin terbesar dan biasanya berada 
dalam bentuk pentamer (molekul yang terdiri dari 5 molekul identik 
yang lebih kecil) yang distabilkan oleh rantai J. IgM merupakan 
antibodi pertama yang dibentuk sebagai respons primer atau pertama 
kali terhadap antigen. IgM biasanya disintesis pada awal bayi baru lahir 
(neonatus), tetapi dapat meningkat sebagai respons terhadap infeksi 
dalam rahim (in utero).

IgD ditemukan dalam kadar rendah di dalam darah. Fungsi 
utamanya adalah berperan sebagai reseptor antigen pada permukaan 
sel B awal.

IgE secara normal terdapat dalam darah dengan kadar rendah. IgE 
memiliki fungsi khusus sebagai mediator respons alergi (lihat Bab 7) 
dan pertahanan terhadap infeksi parasit.1

Struktur Molekul
Molekul antibodi terdiri atas tiga bagian (Gambar 6-5). Dua fragmen 
identik memiliki kemampuan mengikat antigen yang disebut sebagai 
fragmen pengikat antigen (antigen-binding fragments, Fab). Fragmen 
ketiga disebut fragmen kristalin (Fc). Bagian Fab mengandung tempat 
pengenalan antigen (reseptor) dan membawa sifat spesifisitas molekul 
terhadap antigen tertentu. Bagian Fc bertanggung jawab terhadap 
hampir semua fungsi biologis antibodi.

Molekul imunoglobulin terdiri dari empat rantai polipeptida, 
yaitu dua rantai ringan (light, L) yang identik dan dua rantai berat 
(heavy, H) yang identik. Kelas antibodi ditentukan oleh urutan asam 
amino pada rantai H. Rantai H dan L terikat bersama melalui ikatan 
non-kovalen dan kovalen disulfida. Satu set jembatan disulfida antar-

TABEL 6-1 Pemanfaatan Klinis Antigen atau Antibodi
PEMANFAATAN ANTIGEN ATAU ANTIBODI

Sumber Antigen
Perlindungan: Melawan 
Penyakit yang Aktif Perlindungan: Vaksinasi Diagnosis Terapi

Agen penginfeksi Meneralkan atau 
menghancurkan 
mikroorganisme patogenik 
(misalnya, respons antibodi 
terhadap infeksi virus)

Menginduksi respons imun yang 
aman dan melindungi (misalnya 
vaksinasi yang disarankan pada 
masa kanak-kanak)

Mengukur antigen agen 
penginfeksi yang bersirkulasi 
atau antibodi (misalnya 
diagnosis infeksi hepatitis B)

Terapi pasif menggunakan 
antibodi untuk mengatasi 
atau mencegah infeksi 
(misalnya pemberian antibodi 
terhadap hepatitis A)

Kanker Mencegah pertumbuhan atau 
penyebaran kanker (misalnya 
pengawasan imun untuk 
mencegah kanker secara dini)

Mencegah pertumbuhan atau 
penyebaran kanker (misalnya 
vaksinasi menggunakan antigen 
kanker)

Mengukur antigen yang 
bersirkulasi (misalnya PSA 
yang bersirkulasi untuk 
diagnosis kanker prostat)

Imunoterapi (misalnya terapi 
kanker menggunakan 
antibodi terhadap antigen 
kanker)

Senyawa lingkungan Mencegah senyawa masuk ke 
dalam tubuh (misalnya sekresi 
IgA membatasi paparan 
sistemik alergen potensial)

Tidak ada contoh yang jelas Mengukur antigen atau 
antibodi yang bersirkulasi 
(misalnya diagnosis alergi 
dengan cara mengukur IgE 
yang bersirkulasi)

Imunoterapi (misalnya 
pemberian antigen untuk 
desensitisasi individu 
terhadap alergi yang berat)

Antigen tubuh sendiri Toleransi sistem imun terhadap 
antigen tubuh sendiri, yang 
mungkin dapat diubah 
oleh agen penginfeksi dan 
mengakibatkan penyakit 
otoimun (lihat Bab 8)

Beberapa kasus vaksinasi 
mengubah toleransi terhadap 
antigen tubuh sendiri, 
mengakibatkan penyakit otoimun

Mengukur antibodi yang 
bersirkulasi terhadap 
antigentubuh sendiri untuk 
diagnosis penyakit otoimun 
(lihat Bab 8)

Pemberian antigen tubuh sendiri 
secara oral untuk mengurangi 
produksi autoantibodi yang 
berkaitan dengan penyakit 
otoimun

PSA, Prostate-specific antigen.
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rantai H terdapat pada bagian berengsel yang dapat bergerak dan 
dalam beberapa kasus, memberikan fleksibilitas pada tempat tersebut.

Setiap rantai L dan H dibagi lagi berdasarkan strukturnya menjadi 
bagian yang konstan (C) dan bagian yang bervariasi (V). Bagian yang 
konstan memiliki urutan asam amino yang relatif stabil dalam satu 
kelas imunoglobulin. Sebaliknya, berbagai macam urutan asam amino 
memberikan ciri khas sendiri pada bagian yang bervariasi antar-
antibodi dan hal ini disebut complementary determining regions 
(CDR). Spesifisitas antibodi terhadap antigen tertentu ditentukan 
oleh CDR. Bagian-bagian di antara CDR disebut bagian rangka kerja 
(framework regions/ FR) dan memiliki urutan asam amino yang relatif 
stabil (lihat Gambar 6-5).

Ikatan Antigen-Antibodi
Mengingat ukuran antigen yang relatif kecil, satu molekul besar 
(misalnya, protein, polisakarida, asam nukleat) umumnya mengandung 
banyak antigen yang berbeda-beda. Komponen antigen yang dikenali 
oleh antibodi disebut determinator antigenik atau epitop. Bagian 
pada antibodi yang berpasangan dengan antigen ini disebut situs 
pengikat-antigen atau paratop. Ikatan antigen dengan situs pengikat-
antigen pada antibodi bersifat spesifik, seperti gembok dan anak kunci, 
yang dipertahankan oleh ikatan non-kovalen.

Fungsi Antibodi
Fungsi utama antibodi adalah perlindungan terhadap infeksi. Antibodi 
dapat bekerja secara langsung—melalui kinerja antibodi itu sendiri 
atau secara tidak langsung—memerlukan aktivasi komponen lain dari 
respons imun bawaan (Gambar 6-6). Secara langsung, antibodi dapat 
mempengaruhi agen penginfeksi atau racun yang dibentuk dengan 
cara netralisasi (menginaktivasi atau menghambat ikatan antigen 
dengan reseptor), aglutinasi (menggumpalkan partikel-partikel yang 
tidak larut dalam suspensi), atau presipitasi (membuat antigen yang 
larut menjadi endapan yang tidak larut). Sebagai contoh, banyak 
patogen memulai infeksi dengan cara menempel pada reseptor spesifik 
pada sel. Virus penyebab flu (virus influenza) harus menempel pada 
reseptor spesifik pada sel epitel saluran pernapasan. Beberapa bakteri, 
misalnya Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan gonorrhea (penyakit 
raja singa), harus menempel pada tempat spesifik pada sel epitel 
urogenital. Antibodi dapat melindungi tubuh dengan cara menutup 
tempat perlekatan mikroorganisme, sehingga akan mencegah infeksi. 
Banyak infeksi virus dapat dicegah dengan vaksinasi menggunakan 
virus yang terinaktivasi atau dilemahkan yang dirancang untuk 
menginduksi pembentukan antibodi pada tempat masuknya virus ke 
dalam tubuh. Vaksinasi influenza menggunakan vaksin yang dihirup, 
sehingga terbentuk IgA pelindung di dalam saluran pernapasan.

J chain

Secretory
piece

Secretory IgA
(dimer with secretory piece)

IgD
(monomer)

IgE
(monomer)

IgG
(monomer)

IgM
(pentamer)

J chain

GAMBAR 6-4 Struktur Berbagai Imunoglobulin. Sekresi IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. Lingkaran hitam yang 
menempel pada tiap molekul menggambarkan gugus karbohidrat.

TABEL 6-2 Karakteristik Imunoglobulin

Kelas Subkelas
Kadar Serum 
Dewasa (mg/dl)

Ada dalam 
Sekresi

Aktivasi 
Komplemen Opsonin Aglutinin

Aktivasi 
Sel Mast

Transfer melalui 
Plasenta

IgG IgG1 800-900 + ++ ++ + − +++
IgG2 280-300 + + − + − +
IgG3 90-100 + +++ ++ + − +++
IgG4 50 − − − + + ++

IgM 120-150 + ++++ − ++++ − −

IgA IgA1 280-300 + − − + − −

IgA2 50 + − − + − −

sIgA 5 ++++ − − + − −

IgD 3 − − − − − −

IgE 0.03 + − − − +++ −

sIgA, secretory IgA; − menunjukkan tidak ada aktivitas; + sampai ++++ menunjukkan aktivitas atau kadar relatif.
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Beberapa bakteri mensekresi racun (toksin) yang berbahaya bagi 
manusia. Sebagai contoh, toksin bakteri tertentu dapat menyebabkan 
gejala tetanus atau difteri. Kebanyakan toksin merupakan protein yang 
berikatan dengan molekul permukaan sel dan kemudian merusak sel 
tersebut. Antibodi pelindung yang diproduksi terhadap toksin (disebut 
antitoksin) dapat mengikat toksin, mencegah interaksi toksin dengan 
sel individu inang, dan menetralkan efek biologis toksin (lihat Bab 7).

Secara tidak langsung, melalui bagian Fc, antibodi mengaktivasi 
komponen imunitas bawaan, termasuk komplemen dan fagosit 
(Gambar 6-7). Melalui jalur klasik, komponen komplemen C1 akan 
teraktivasi saat berikatan secara simultan dengan bagian Fc dari dua 
antibodi berdekatan yang terikat pada mikroba, sehingga keseluruhan 
kaskade teraktivasi. Sel fagosit mengekspresikan reseptor yang 
mengikat antibodi pada bagian Fc, sehingga antibodi menjadi opsonin 
yang membantu fagositosis bakteri.3 IgM merupakan antibodi terbaik 
untuk mengaktivasi komplemen, sedangkan IgG merupakan opsonin 
terbaik. Beberapa antibodi lebih protektif dibanding yang lain. Saat ini, 
pembuatan klon antibodi “terbaik” (antibodi monoklonal) baik untuk 
uji diagnostik maupun terapi adalah hal yang sudah rutin dikerjakan 
(Kotak 6-1).

IgE
IgE merupakan kelas antibodi khusus yang melindungi individu 
terhadap infeksi cacing parasit (helmintes).4 Namun, ketika IgE juga 
diproduksi terhadap antigen yang tidak berbahaya di lingkungan 
sekitar, IgE menjadi penyebab utama reaksi alergi (misalnya, alegi 
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pathway

INDIRECT

DIRECT

Virus neutralization Toxin neutralization

Complement-mediated
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C3bR
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Bacterium
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GAMBAR 6-6 Fungsi Langsung dan Tidak Langsung Antibodi. Aktivitas perlindungan antibodi dapat 
secara langsung (melalui kerja antibodi saja) atau secara tidak langsung (memerlukan aktivasi komponen 
lain respons imun bawaan, biasanya melalui bagian Fc). Cara langsung termasuk menetralkan virus atau 
toksin bakteri sebelum mereka terikat reseptor pada permukaan sel inang. Cara tidak langsung termasuk 
aktivasi jaras komplemen klasik melalui C1 yang menghasilkan pembentukan kompleks penyerang membran 
(membrane-attack complex, MAC) atau peningkatan fagositosis bakteri yang teropsonisasi dengan antibodi 
dan komponen komplemen yang terikat pada reseptor permukaan yang sesuai (FcR dan C3bR).
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GAMBAR 6-5 Ikatan Antigen-Antibodi. CH, rantai berat bagian yang 
konstan; VL, rantai ringan bagian yang bervariasi; VH, rantai berat bagian 
yang bervariasi; CL, rantai ringan bagian yang konstan; Fab, Fragmen yang 
mengikat antigen; Fc, fragmen kristalin; CDR, bagian yang menentukan 
komplemen (Complementary determining regions); FR, bagian rangka 
kerja (framework regions); Garis merah menujukkan ikatan disulfida.
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polen/ serbuk sari, debu, sengatan lebah). Peranan IgE dalam alergi 
dibahas pada Bab 7.

Parasit multiseluler berukuran besar biasanya menginvasi jaringan 
mukosa. Banyak antigen parasit yang menginduksi IgE dan juga 
antibodi kelas lainnya. IgG, IgM, dan IgA berikatan pada permukaan 
parasit, mengaktivasi komplemen, membentuk faktor kemotaksis 
untuk neutrofil dan makrofag, dan bertindak sebagai opsonin untuk 
sel fagosit. Namun, respons tersebut tidak terlalu merusak parasit. Satu-
satunya sel inflamasi yang dapat merusak parasit secara efektif adalah 
eosinofil karena kandungan khusus granula yang ada di dalam, seperti 

protein basa utama, protein kationik eosinofil, peroksidase eosinofil, 
dan neurotoksin eosinofil yang mampu merusak cacing penginfeksi. 
Jadi, IgE dirancang khusus untuk memulai reaksi inflamasi yang 
diharapkan menarik eosinofil ke tempat infeksi parasit.

Sel mast pada jaringan memiliki reseptor Fc yang memiliki 
spesifisitas dan afinitas tinggi berikatan dengan IgE. Antibodi IgE 
terhadap antigen parasit dengan cepat berikatan dengan permukaan 
sel mast. Molekul parasit terlarut dengan banyak determinator 
antigenik berdifusi ke sel mast yang berdekatan dan secara simultan 
mengikat sejumlah molekul IgE. Reaksi ini mengawali kaskade untuk 
membunuh parasit. Keseluruhan tahapan tersebut disajikan pada 
Gambar 6-7.

Sistem Imun Sekretorik
Limfosit imunokompeten beredar antara organ limfoid sekunder 
dan jaringan sebagai bagian dari sistem imun sistemik. Terdapat 
sistem imun lain yang bekerja independen sebagian dan berfungsi 
untuk melindungi permukaan luar tubuh melalui kelenjar lakrimalis, 
kelenjar saliva dan jaringan limfoid yang terdapat pada payudara, 
bronkhi, usus, dan saluran genitourinaria. Sistem ini disebut sistem 
imun sekretorik (mukosa) (Gambar 6-8). Sel-sel plasma pada 
tempat tersebut mensekresi antibodi ke dalam sekret tubuh, misalnya 
air mata, keringat, air liur, mukus, dan air susu untuk mencegah 
mikroorganisme merusak dan menembus permukaan tubuh agar 
tidak timbul penyakit sistemik.5 Mikroorganisme juga dapat menetap 
pada membran tanpa menyebabkan penyakit, kemudian terlepas, 
dan menyebabkan penyakit pada individu lainnya. Individu tersebut 
menjadi karier/ pembawa organisme penyebab infeksi tertentu. 
Sebagai contoh, pada tahun 1950-an, dua vaksin dikembangkan 
untuk mencegah infeksi oleh poliovirus yang masuk melalui saluran 
gastrointestinal. Vaksin Sabin diberikan secara per oral sebagai virus 
hidup yang dilemahkan (terinaktivasi agar relatif tidak berbahaya). 
Rute ini menyebabkan infeksi terbatas yang sementara dan 
menginduksi imunitas sistemik serta imunitas sekretorik yang efektif 
dalam pencegahan baik penyakit dan individu menjadi karier. Di sisi 
lain, vaksin Salk terbuat dari virus yang dimatikan dan diberikan 
melalui injeksi pada kulit. Vaksin Salk menginduksi perlindungan 
sistemik yang adekuat, tetapi tidak mencegah individu menjadi 
pembawa virus pada ususnya. Jadi, penerima vaksin Salk akan 
terlindung dari penyakit, tetapi masih tetap dapat melepaskan virus 
dan menginfeksi individu lain.

IgA merupakan imunoglobulin sekretorik yang dominan, 
walaupun IgM dan IgG juga ada dalam sekret. Peran utama IgA adalah 
mencegah penempelan dan invasi patogen melalui membran mukosa, 
seperti pada saluran pencernaan, pernapasan, dan genitourinaria. 
Antibodi IgA dimer yang mengandung rantai J dihasilkan oleh sel 
plasma yang terdapat pada mukosa. Epitel bermukosa mengekspresikan 
reseptor imunoglobulin pada permukaan sel yang mengikat dan 
menginternalisasi IgA. Baik IgA dan reseptor epitel (bagian sekretorik) 
yang dibentuk dinamakan sebagai IgA sekretorik (sIgA).

Jaringan limfoid sistem imun sekretori saling terhubung, sehingga 
banyak antigen asing pada saluran cerna ibu (misalnya, virus polio) 
menginduksi sekresi antibodi spesifik ke dalam air susu ibu (ASI). 
Antibodi kolostrum (yang terkandung di dalam kolustrum) dapat 
melindungi bayi baru lahir yang mengonsumsi ASI dari agen penyebab 
infeksi yang masuk melalui saluran cerna. Walaupun antibodi 
kolostrum menyediakan imunitas pasif untuk bayi terhadap infeksi 
gastrointestinal, kolostrum tidak menyediakan imunitas sistemik 
karena transpor antibodi melewati saluran cerna bayi bayu lahir ke 
dalam aliran darah tidak berlanjut setelah 24 jam pertama kehidupan. 
Antibodi ibu yang melewati plasenta ke dalam janin sebelum lahir 
menyediakan imunitas sistemik pasif.
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GAMBAR 6-7 Fungsi IgE. (1) Antigen terlarut dari infeksi parasit 
menyebabkan produksi antibodi IgE oleh sel B. (2) IgE yang disekresikan 
mengikat reseptor spesifik IgE pada sel mast. (3) Antigen parasit 
terlarut lainnya bertaut silang dengan IgE pada permukaan sel mast, 
(4) menyebabkan degranulasi sel mast dan pelepasan banyak produk 
inflamasi, termasuk eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis 
(ECF-A). (5) ECF-A menarik eosinofil pada sirkulasi darah. (6) Eosinophil 
menempel pada permukaan parasit dan melepas enzim lisosom yang 
kuat yang merusak mikroorganisme.

KOTAK 6-1 Antibodi Monoklonal

Kebanyakan respons imun humoral bersifat poliklonal, yaitu berupa campuran 
antibodi yang diproduksi oleh bermacam-macam limfosit B. Kebanyakan 
molekul antigen memiliki beberapa determinator antigenik yang setiap 
molekulnya akan menginduksi antibodi yang berbeda-beda. Jadi, respons 
poliklonal adalah campuran dari beberapa kelas antibodi dengan spesifisitas 
dan fungsi yang berbeda, yang beberapa diantaranya lebih bersifat protektif 
dibanding yang lainnya.

Antibodi monoklonal dihasilkan di laboratorium dari satu sel B yang telah 
diklon, sehingga menghasilkan antibodi yang kelas, spesifisitas dan fungsinya 
sama. Keuntungan dari antibodi monoklonal adalah (1) dihasilkan satu 
antibodi tunggal dengan antigenisitas yang diketahui dan bukan campuran 
macam-macam antibodi; (2) antibodi monoklonal memiliki afinitas pengikatan 
yang tunggal dan konstan; (3) antibodi monoklonal dapat diencerkan untuk 
mencapai titer (kadar dalam cairan) yang konstan karena kadar antibodi 
sesungguhnya diketahui; dan (4) antibodi dapat dimurnikan dengn mudah. 
Jadi, antibodi dengan kadar yang tinggi dan fungsi yang optimal dapat 
digunakan untuk mengembangkan uji laboratorium yang sangat spesifik dan 
sensitif (misalnya uji kehamilan di rumah atau di laboratorium) dan terapi 
(misalnya untuk beberapa penyakit infeksi atau terapi eksperimental kanker).
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GAMBAR 6-8 Sistem Imun Sekretorik. A, Limfosit dari jaringan limfoid yang berkaitan dengan mukosa 
bersirkulasi di seluruh tubuh dengan pola yang terpisah dari limfosit lain. Sebagai contoh, limfosit dari jaringan 
limfoid yang berkaitan dengan saluran cerna bersirkulasi melalui nodus limfe regional, duktus toraksik, dan 
darah dan kembali ke jaringan limfoid yang berkaitan dengan mukosa lainnya dan bukan ke jaringan limfoid 
sistem imun sistemik. B, Jaringan limfoid yang berkaitan dengan membran mukosa disebut mucosal-
associated lymphoid tissues (MALT).
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RESPONS IMUN: KERJASAMA SEL B DAN SEL T

Pembentukan Keragaman Klon
Respons imun berlangsung dalam dua fase, yaitu pembentukan keragaman 
klon dan seleksi klon (Tabel 6-3 dan lihat Gambar 6-2). Pembentukan 
keragaman klon merupakan proses produksi populasi besar sel B dan 
sel T yang memiliki kapasitas untuk mengenali hampir semua antigen 
asing di lingkungan. Proses ini terjadi sebelum kelahiran pada organ-
organ limfoid khusus (organ limfoid primer/ sentral): sumsum tulang 
untuk sel B dan timus untuk sel T.6 Hasilnya adalah diferensiasi sel punca 
limfoid menjadi limfosit B dan T dengan kemampuan untuk bereaksi 
terhadap hampir semua macam antigen yang akan dijumpai sepanjang 
hayat. Populasi limfosit B dan T diperkirakan dapat mengenali paling 
sedikit 108 determinator antigenik yang berbeda-beda. Limfosit yang 
terbentuk beredar ke dalam sirkulasi sebagai sel imunokompeten yang 
memiliki kapasitas untuk bereaksi dengan antigen dan bermigrasi ke 
dalam sirkulasi dan organ limfoid lain (sekunder) dalam tubuh.

Perkembangan Limfosit B
Limfosit yang akan menjadi sel B bersirkulasi melalui daerah tertentu 
dalam sumsum tulang, di mana mereka akan terpapar pada hormon 
dan sitokin yang menginduksi proliferasi dan diferensiasi menjadi 
sel B (lihat Gambar 6-2). Sel punca limfoid di dalam sumsum tulang 
berinteraksi dengan sel stroma melalui berbagai molekul adhesi 
intraseluler. Seiring dengan pematangan sel punca, sel akan secara 
progresif membentuk berbagai penanda pada permukaannya yang 
diperlukan untuk diferensiasi lebih lanjut dan proliferasi sel B.7 Tahap 
perkembangan berikutnya adalah pembentukan reseptor sel B (B-cell 
receptor/ BCR).

Reseptor sel B (BCR) adalah suatu kompleks antibodi yang terikat 
pada permukaan sel dan molekul lain yang terlibat dalam persinyalan 
intraseluler (Gambar 6-9). Peran BCR adalah mengenali antigen dan 
mengomunikasikan informasi tersebut ke inti sel. Contoh BCR pada 
sel imunokompeten adalah imunoglobulin IgM dan IgD yang terkait 
membran (mIgM dan mIgD) yang memiliki spesifisitas terhadap 

TABEL 6-3 Pembentukan Keragaman Klon vs Seleksi Klon
Pembentukan Keragaman Klon Seleksi Klonal

Tujuan? Untuk menghasilkan sejumlah besar limfosit T dan B 
dengan keragaman reseptor antigen yang maksimum

Seleksi, perbanyakan, dan diferensiasi klon sel T dan sel B 
terhadap antigen spesifik

Kapan terjadi? Terutama pada janin Terutama setelah lahir dan sepanjang hidup
Di mana terjadi? Organ-organ limfoid: timus untuk sel T, sumsum tulang 

untuk sel B
Organ limfoid perifer, termasuk nodus limfe, limpa, dan jaringan 

limfoid lain
Apakah antigen asing terlibat? Tidak Ya, antigen menentukan klon sel yang mana yang diseleksi
Hormon dan sitokin apa yang terlibat? Hormon timus, IL-7 dan lain-lain Berbagai macam sitokin yang dihasilkan sel Th dan APC
Produk akhir? Sel T dan sel B imunokompeten yang dapat bereaksi 

dengan antigen, namun belum bertemu antigen, dan 
bermigrasi ke organ limfoid sekunder

Sel plasma yang memproduksi antibodi, sel T efektor pembantu 
(sel Th), pembunuh target (sel Tc), atau pengendali respons 
imun (sel Treg); sel memori B dan T

APC, Antigen-presenting cell; Tc, sel T-sitotoksik; Th, sel T-helper; Treg, sel T-regulator.

A B

Ig� Ig�
TM TM

BCR complex TCR complex
C�

V�V�
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GAMBAR 6-9 Reseptor Antigen Sel B dan Reseptor Antigen Sel T. A, Reseptor antigen pada permukaan 
sel B (kompleks BCR) merupakan antibodi monomer (tunggal) dengan struktur mirip dengan antibodi dalam 
sirkulasi, dengan bagian transmembran (TM) tambahan yang menghubungkan molekul ke permukaan sel. 
Kompleks BCR aktif terdiri atas molekul-molekul (Igα dan Igβ) yang bertanggung jawab untuk pensinyalan 
intraseluler setelah pengikatan antigen oleh reseptor. B, Reseptor sel T (TCR) terdiri atas satu rantai α dan 
satu rantai β yang bergabung melalui ikatan disulfida. Setiap rantai terdiri dari daerah yang konstan (Cα dan 
Cβ) dan daerah yang bervariasi (Vα dan Vβ). Setiap daerah yang bervariasi terdiri dari CDR dan FR dengan 
struktur yang mirip antibodi. TCR aktif berkaitan dengan beberapa molekul yang berperan untuk pensinyalan 
interseluler setelah pengikatan antigen. Hal ini termasuk CD3, yang merupakan kompleks subunit γ (gamma), 
ξ (epsilon), dan δ (delta), dan kompleks dua molekul ζ (zeta). Molekul-molekul ζ menempel pada protein kinase 
sitoplasma (ZAP70) yang berperan pening pada pensinyalan interseluler.
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antigen yang identik. Monomer mIgM lebih banyak ditemukan di 
dalam darah dibandingkan daripada pentamer.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bagian antibodi yang 
bervariasi, termasuk BCR, mengandung area CDR. Keragaman CDR 
bertanggung jawab terhadap macam antigen yang dapat dikenali oleh 
sel B imunokompeten.8 Jangkauan spesifisitas yang luar biasa ini dapat 
terjadi karena adanya penataan ulang DNA selama perkembangan 
sel B pada organ limfoid primer, suatu proses yang dikenal sebagai 
rekombinasi somatik. Banyak lokus pada DNA yang menyandi bagian 
V imunoglobulin direkombinasi untuk membentuk reseptor yang 
secara kolektif dapat mengenali dan berikatan dengan seluruh jenis 
antigen yang mungkin ada.8 Variasi rantai L terbentuk melalui tata 
ulang oleh enzim yang disandi oleh recombination activating genes 
(RAG-1, RAG-2). DNA ini dipotong dan diperbaiki, sehingga setelah 
manipulasi tersebut, seluruh sel hasil pembelahan dari satu limfosit 
akan mensintesis imunoglobulin dengan bagian V yang identik. Bagian 
DNA yang menyandi bagian V ini dipotong dan disambung secara 
berbeda antar-limfosit, sehingga setiap sel menjadi unik dan dapat 
mengenali berbagai antigen yang berbeda. Gen untuk rantai H juga 
mengalami proses yang serupa.

Penataulangan somatis pada bagian V terkadang menghasilkan 
BCR yang dapat mengenali dan menyerang antigen tubuh sendiri 
yang diekspresikan pada berbagai jaringan dan organ, sehingga terjadi 
penyakit otoimun atau hipersensitivitas. Banyak sel B yang “otoreaktif” 
ini dieliminasi di dalam sumsum tulang. Diperkirakan sebanyak lebih 
dari 90% sel yang sedang berkembang ini diinduksi untuk mengalami 
apoptosis. Proses ini disebut toleransi sentral, sehingga sel B 
imunokompeten yang dihasilkan akan bereaksi melawan antigen asing 
dan “toleran” terhadap antigen tubuh sendiri.

Diferensiasi sel B juga ditandai dengan perkembangan berbagai 
molekul permukaan penting yang menjadi petanda sel B. Molekul 
tersebut antara lain adalah CD21 (reseptor komplementer) dan CD40 
(molekul adhesi yang diperlukan untuk interaksi lebih lanjut dengan 
sel T).

Perkembangan Limfosit T
Proses proliferasi dan diferensiasi sel T mirip dengan sel B (lihat 
Gambar 6-2). Organ limfoid utama untuk perkembangan sel T adalah 
timus.9 Dalam timus, sel punca limfoid yang dipengaruhi hormon 
timus dan sitokin IL-7 akan mengalami pembelahan sel dan secara 
simultan memproduksi reseptor sel T (T-cell receptors, TCR) terhadap 
berbagai antigen yang akan dijumpai sepanjang hayat. Sel T akan keluar 
dari timus melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe sebagai sel T 
matang (imunokompeten) dengan reseptor pada permukaan selnya 
yang spesifik terhadap antigen tertentu. Sel T imunokompeten tersebut 
kemudian menetap pada organ limfoid sekunder.

Pembentukan TCR berlangsung serupa seperti pada sel B. TCR 
yang paling umum menyerupai antibodi bagian Fab dan terdiri dari 
dua rantai protein, rantai α- dan β-, yang masing-masing memiliki 
bagian bervariasi dan bagian yang konstan (lihat Gambar 6-9). Bagian 
yang bervariasi juga mengalami rekombinasi somatik. Seperti pada 
BCR, sekelompok molekul persinyalan intraseluler dirakit bersama 
dengan TCR pada membran sel. Kompleks molekul pensinyalan ini 
disebut CD3.10 Jadi, semua sel T imunokompeten dapat diidentifikasi 
berdasarkan adanya CD3 pada permukaan sel.

Diferensiasi sel T dalam timus juga menghasilkan ekspresi 
berbagai molekul permukaan lain yang penting. Awalnya, protein 
yang disebut CD4 dan CD8 sama-sama diekspresikan pada sel yang 
sedang berkembang. Sel CD4 berkembang menjadi sel T-helper (Th), 
sedangkan sel CD8 menjadi sel T-sitotoksik (Tc). Sekitar 60% sel T 
imunokompeten pada sirkulasi mengekspresikan CD4 dan 40% yang 
lain mengekspresikan CD8.

Toleransi sentral juga terjadi pada timus di mana 95% dari sel T 
yang sedang berkembang dieliminasi. Seperti selB, sel T juga dapat 
menjadi autoreaktif.

 PERTANYAAN SINGKAT 6-2
1. Apa fungsi utama antibodi?
2. Apa perbedaan antara sistem imun sekretorik dan sistemik ?
3. Apa saja tipe sel T, dan apa fungsi masing-masing tipe tersebut?

Seleksi Klon
Antigen memicu fase kedua respons imun, yaitu seleksi klon. Seleksi 
klon adalah pengolahan antigen untuk respons imun yang spesifik. 
Proses ini melibatkan interaksi antarsel yang kompleks pada organ 
limfoid sekunder (lihat Gambar 6-2). Untuk memicu respons imun 
yang efektif, kebanyakan antigen harus diproses karena mereka tidak 
dapat langsung bereaksi dengan hampir semua sel sistem imun dan 
harus dipresentasikan kepada sel imun dengan cara yang spesifik. Proses 
tersebut merupakan kerja sel penyaji antigen (antigen-processing atau 
antigen-presenting cells), yaitu sel dendritik, makrofag, atau sel-sel 
sejenis, biasanya disebut APC. Interaksi antara APC, subpopulasi sel 
T yang membantu respons imun (sel T-helper/ Th), dan sel B atau T 
imunokompeten mengakibatkan terjadinya diferensiasi sel B menjadi 
sel penghasil antibodi (sel plasma) dan sel T menjadi sel efektor, seperti 
sel T-sitotoksik. Sel B dan sel T juga berkembang menjadi sel memori 
yang merespons lebih cepat ketika antigen masuk ke tubuh lagi. Jadi, 
aktivasi sistem imun meghasilkan perlindungan jangka panjang 
terhadap antigen spesifik (lihat Gambar 6-2). Gangguan pada aspek 
manapun dari kerjasama seluler tersebut akan menyebabkan gangguan 
imunitas yang diperantarai sel, imunitas humoral, atau keduanya dan, 
tergantung pada gangguannya, berpotensi mengakibatkan kematian 
individu karena infeksi (lihat Bab 7).

Respons Imun Primer dan Sekunder
Respons imun terhadap antigen secara klasik dibagi menjadi dua fase, 
yaitu respons primer dan sekunder yang mudah terlihat dan terukur 
dari kadar antibodi dalam sirkulasi pada jangka waktu tertentu 
(Gambar 6-10). Setelah paparan awal terhadap hampir semua antigen, 
timbul periode laten atau lag phase, yaitu masa terjadinya seleksi 

Primary response Secondary response

IgM
IgG

First
exposure
to antigen

Subsequent
exposure
to same antigen

Relative time after exposure

Lo
g 

of
 a

nt
ib

od
y 

tit
er

GAMBAR 6-10 Respons Imun Primer dan Sekunder. Pemberian 
awal antigen menginduksi respons primer di mana IgM mulai diproduksi, 
diikuti dengan IgG. Pemberian antigen selanjutnya menginduksi respons 
sekunder di mana IgM diproduksi untuk sementara dan IgG diproduksi 
jauh lebih banyak untuk jangka waktu yang lebih lama.
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klon. Setelah sekitar 5 hingga 7 hari, antibodi IgM terdeteksi dalam 
sirkulasi. Ini merupakan respons imun primer yang ditandai dengan 
produksi awal IgM yang diikuti oleh produksi IgG terhadap antigen 
yang sama. Jumlah IgG mungkin sama atau lebih sedikit dari jumlah 
IgM. Jumlah antibodi dalam satu sampel serum sering disebut sebagai 
titer; titer tinggi menunjukkan antibodi lebih banyak. Jika tidak terjadi 
paparan antigen lebih lanjut, antibodi yang bersirkulasi dikatabolisme 
(didegradasi) dan jumlah yang terukur akan berkurang. Sistem imun 
individu yang bersangkutan berarti telah dipersiapkan untuk melawan 
antigen yang sama di kemudian hari.

Paparan kedua kali oleh antigen yang sama akan menghasilkan 
respons imun sekunder yang ditandai dengan produksi antibodi 
dalam jumlah yang lebih besar dan dalam waktu yang lebih cepat 
daripada respons primer. Kecepatan respons imun sekunder 
disebabkan adanya sel memori yang memerlukan lebih sedikit 
diferensiasi lebih lanjut. IgM dapat diproduksi sementara pada respons 
sekunder, tetapi produksi IgG meningkat lebih tinggi dan menjadi 
kelas antibodi yang dominan. Infeksi alami (misalnya, rubella) dapat 
menghasilkan IgG protektif dengan kadar yang dapat terukur seumur 
hidup individu bersangkutan. Beberapa vaksin (misalnya, polio) juga 
menghasilkan perlindungan dengan jangka waktu sangat panjang, 
walaupun kebanyakan vaksin memerlukan paparan lanjutan dengan 
jarak waktu tertentu (booster).

Pemrosesan dan Presentasi Antigen
Pada hampir semua antigen, langkah pertama seleksi klon adalah 
pengolahan dan presentasi oleh APC. Antigen biasanya diekspresikan 
pada molekul besar mikroba yang telah terlebih dahulu difagositosis 
dan dihancurkan oleh sel dendritik dan makrofag. Ini dikenal sebagai 
antigen eksogen. Antigen lainnya, antigen endogen, berasal dari sel yang 
terinfeksi virus atau yang menjadi sel kanker.

Proses pengolahan kemudian melepaskan determinator antigenik 
yang dipresentasikan pada permukaan APC oleh suatu molekul 
khusus, yaitu major histocompatibility complex (MHC). Molekul 
MHC pada manusia disebut juga sebagai human leukocyte antigen 
(HLA) (dibahas lebih rinci pada Bab 7) dan berkaitan pada proses 
transplantasi. Molekul major histocompatibility complex (MHC) 
adalah glikoprotein yang ditemukan pada hampir seluruh permukaan 
sel manusia, kecuali sel darah merah. MHC dibagi menjadi dua kelas 
umum, kelas I dan kelas II, berdasarkan struktur molekuler, distribusi 
pada populasi sel, dan fungsi presentasi antigen. Molekul MHC kelas 
I terdiri dari satu rantai besar alpha (α) diikuti dengan rantai yang 
lebih kecil yang disebut β2-mikroglobulin. Molekul MHC kelas II 
tediri dari rantai α- dan β- yang berbeda dari MHC kelas I. Rantai α- 
dan β- molekul MHC disandi oleh beberapa lokus gen yang berbeda 
yang terletak pada satu kompleks gen pada kromosom 6 manusia 
(Gambar 6-11). Gen MHC mungkin merupakan gen paling banyak 
variasinya (polimorfik) dibanding gen lain pada manusia. Oleh karena 
itu, tidak ada dua individu yang memiliki satu set molekul MHC yang 
sama persis, kecuali pada kembar identik.

Molekul MHC kelas I menyajikan antigen endogen yang akan 
dikenali terutama oleh sel T-sitotoksik (Tc). Mengingat molekul 
MHC kelas I diekspresikan pada semua sel, kecuali sel darah 
merah, perubahan pada sel akibat infeksi virus atau keganasan akan 
menyebabkan presentasi antigen asing di permukaan sel. Molekul 
MHC kelas II menyajikan antigen eksogen (Gambar 6-12). Antigen 
yang dipresentasikan oleh molekul MHC kelas II biasanya dikenali 
oleh sel T-helper (Th). Jadi, presentasi antigen kepada sel Tc terbatas 
hanya oleh MHC kelas I dan presentasi kepada sel Th terbatas hanya 
oleh MHC kelas II. Molekul MHC kelas II diekspesikan bersama dengan 
molekul MHC kelas I pada beberapa sel tertentu yang memiliki fungsi 
APC, termasuk makrofag, sel dendritik, dan limfosit B.

Jadi, istilah pengolahan antigen merujuk pada proses pemotongan 
antigen eksogen dan endogen besar oleh enzim menjadi fragmen 
antigenik kecil yang kemudian dihubungkan dengan molekul MHC 
yang tepat dan disisipkan ke dalam membran APC.11 Antigen lipid 
sering kali dipresentasikan oleh molekul yang tidak berkaitan dengan 
MHC, yaitu molekul CD1, yang tidak dibahas di bab ini.

Interaksi Seluler pada Respons Imun
Langkah kedua pada seleksi klon adalah pembentukan sel efektor (sel 
plasma, sel Th, sel Tc) dan sel memori dari kolaborasi interseluler.12 
Setiap kolaborasi membutuhkan tiga peristiwa persinyalan 
intraseluler yang komplementer, yaitu pengenalan terhadap 
antigen yang spesifik melalui kompleks TCR, aktivasi molekul adesi 
interseluler, dan respons terhadap sekelompok sitokin spesifik. 
Respons imun protektif niscaya tidak dapat dihasilkan tanpa adanya 
proses persinyalan tersebut.

Limfosit T-helper. Tanpa memandang apakah antigen kemudian 
akan menginduksi respons imun seluler atau humoral, APC 
biasanya harus menyajikan antigen kepada sel T-helper (Th). APC 
mempresentasikan antigen yang dibawa oleh bagian polimorfik (α1 
dan β1) pada rantai α- dan β- molekul MHC kelas II.13 Antigen juga 
akan mengikat TCR pada sel Th (lihat Gambar 6-9). Kekuatan ikatan 
antigen dengan kedua sel tersebut ditingkatkan oleh CD4 pada sel Th 
yang mengikat bagian nonpolimorfik pada bagian β2 molekul MHC 
kelas II. Bagian CD3 dan CD4 pada sitoplasma berinteraksi untuk 
mengaktivasi jalur persinyalan intraseluler. Sinyal ko-stimulasi kedua 
berasal dari interaksi berbagai molekul adhesi di mana B7 pada APC 
dan CD28 pada sel Th adalah yang paling penting.

Sinyal ketiga terjadi melalui reseptor sitokin sel Th. Pada tahap awal 
diferensiasi sel Th, IL-1 yang disekresikan oleh APC menjadi sinyal 
yang diteruskan melalui reseptor IL-1 pada sel Th (Gambar 6-13). 
Respons diferensiasi awal oleh sel Th adalah produksi sitokin IL-2 dan 
peningkatan ekspresi reseptor IL-2. Molekul IL-2 yang disekresikan 
bekerja secara autokrin (menstimulasi diri sendiri) untuk menginduksi 
pematangan dan proliferasi sel Th lebih lanjut. Tanpa produksi IL-2, 
sel Th tidak dapat matang menjadi sel helper fungsional secara efisien.

Pada titik ini, sel Th mengalami diferensiasi menjadi salah satu 
dari beberapa subset berikut, yaitu sel Th1, Th2, Th17, atau Treg 
bergantung pada sitokin yang banyak terdapat pada lingkungan sekitar 
sel.14 Masing-masing subset memiliki fungsi utama yang berbeda 
di mana sel Th1 menyediakan bantuan dalam mengembangkan 
sel Tc (imunitas yang diperantarai sel), sel Th2 membantu pada 
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perkembangan sel B (imunitas humoral), sel Th17 mensekresikan 
limfokin yang mengaktivasi makrofag, dan sel Treg membatasi respons 
imun (akan dibahas lebih lanjut pada bab ini).15 Masing-masing subset 
Th memproduksi sitokin dalam spektrum yang berbeda. Selain itu, sel 
Th1 dan Th2 dapat saling menekan sehingga respons imun mungkin 
mengarah ke pembentukan antibodidan menekan respons imun 
yang diperantarai sel, atau sebaiknya. Sebagai contoh, antigen yang 
berasal dari virus atau bakteri patogen dan sel kanker tampaknya 
menginduksi sel Th1 dalam jumlah yang relatif lebih besar daripada 
sel Th2. Sebaliknya, antigen yang berasal dari parasit multiseluler dan 
alergen mungkin menghasilkan lebih banyak sel Th2. Banyak antigen 
(misalnya, vaksin tetanus), akan menghasilkan respons humoral dan 
seluler yang sangat baik secara bersamaan. Sel Th diperlukan untuk 
perkembangan respons humoral mauppun seluler. Oleh karena itu, 
virus yang dapat menyebabkan sindrom imunodefisiensi akuisita 
(SIDA) dapat mengakibatkan infeksi yang membahayakan jiwa karena 
virus tersebut secara spesifik menginfeksi dan menghancurkan sel Th 
(lihat Bab 7).

Superantigen. Beberapa mikroorganisme patogen, terutama 
virus dan bakteri, memanipulasi interaksi normal antara APC dan sel 
Th sehingga membahayakan individu inang namun menguntungkan 
mikroba. Sekelompok molekul mikroba disebut superantigen (SAG). 
SAG mengikat TCR di luar daerah pengikatan antigen spesifik dan 
mengikat molekul MHC kelas II di luar tempat presentasi antigen. 
(Gambar 6-14). Beberapa SAG bereaksi dengan CD28 pada sel Th 

dan menyediakan sinyal ko-stimulasi. Selain itu, SAG tidak diproses 
oleh APC untuk dipresentasikan ke sel imun. Pengikatan ini tidak 
bergantung pada pengenalan antigen dan menyediakan sinyal untuk 
aktivasi, proliferasi, dan produksi sitokin oleh sel Th. Pengenalan 
antigen spesifik normal antara sel Th dan APC menghasilkan aktivasi 
sejumlah kecil sel, yaitu hanya sel yang memiliki TCR spesifik untuk 
antigen tertentu. SAG mengaktivasi sejumlah besar populasi sel 
Th tanpa melihat spesifisitas antigen dan menginduksi produksi 
berlebihan sitokin, termasuk IL-2, interferon gamma (IFN-γ), dan 
tumor necrosis factor-alfa (TNF-α). Produksi sitokin inflamatorik 
berlebih akan meimbulkan gejala reaksi inflamasi sistemik, seperti 
demam, penurunan tekanan darah, dan syok berat. Beberapa contoh 
SAG adalah toksin bakteri yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus 
dan Streptococcus pyogenes (SAG yang ada menyebabkan sindrom syok 
toksik dan keracunan makanan).16

Limfosit T-sitotoksik. Diferensiasi sel T imunokompeten menjadi 
sel efektor T-sitotoksik (sel Tc) memerlukan komunikasi interseluler 
yang mirip seperti yang dijelaskan untuk sel Th, tetapi dengan 
beberapa perbedaan yang penting. Sel Tc imunokompeten mengenali 
antigen yang dipresentasikan molekul MHC kelas I pada permukaan 
sel yag terinfeksi virus atau sel kanker, tetapi tidak berinteraksi dengan 
APC (Gambar 6-15). Sel Tc mengekspresikan CD8, bukan CD4. CD8 
mengikat molekul MHC kelas I, dan seperti pada diferensiasi sel Th, 
kedekatan antara bagian CD3 dan CD8 yang berada dalam sitoplasma 
mengaktivasi jaras pensinyalan interseluler. Sinyal sitokin, terutama 

Bacterium

Phagocytosis

Phagosome

Class II
MHC

Class I
MHC

Class I
MHC

Cell
membrane

Antigenic
fragments

Phagolysosome

Class II MHC

Endoplasmic
reticulum

Invariant
chain

Antigenic peptides
from cytoplasm

Bacterium

Exogenous
antigen

processing

Endogenous
antigen

processing

8

7

6

5

4

1

3

2

GAMBAR 6-12 Pengolahan Antigen. Pengolahan dan penyajian antigen diperlukan untuk memulai 
kebanyakan respons imun. Antigen asing dapat berasal dari endogen (protein sitoplasma) atau eksogen 
(misalnya bakteri). Peptida antigenik endogen ditransport ke dalam retikulum endoplasma (ER) (1), di 
mana molekul MHC di rakit. Di dalam ER, peptida antigenik terikat ke rantai α molekul MHC kelas I (2), 
dan kompleks tersebut kemudian ditranspor ke permukaan sel (3). Rantai α dan β molekul MHC kelas 
II juga dibentuk di retikulum endoplasma (4), tetapi situs pengikatan antigen ditutup oleh satu molekul 
kecil (rantai tidak bervariasi) untuk mencegah interaksi dengan peptida antigenik endogen. Kompleks MHC 
kelas II dengan rantai tidak bervariasi ditranspor ke fagolisosom (5), di mana fragmen antigenik eksogen 
diproduksi sebagai hasil fagositosis (6). Di dalam fagolisosom, rantai tidak bervariasi dicerna dan digantikan 
oleh peptida antigenik eksogen (7), setelah itu kompleks MHC kelas II dengan antigen diselipkan ke dalam 
membran sel (8).
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IL-2, diproduksi oleh sel Th1 dan mengaktivasi reseptor sitokin pada 
sel Tc.

Seleksi klon sel B. Interaksi seluler selanjutnya diperlukan untuk 
memproduksi respons antibodi yang efektif. Sel B imunokompeten 
juga merupakan APC dan mengekspresikan reseptor sel B (BCR) di 
permukaannya, yaitu mIgM dan mIgD (Gambar 6-16). Tidak seperti 
reseptor sel T yang hanya dapat memproses dan mempresentasikan 
antigen, BCR dapat bereaksi dengan antigen terlarut yang belum 
diproses. Sel B juga mengekspresikan CD21, reseptor opsonin hasil 
aktivasi komplemen, pada permukaan sel. Pengikatan antigen pada 
BCR dan CD21 mengaktivasi sel B dan menyebabkan internalisasi, 
pengolahan, serta penyajian fragmen antigen oleh molekul MHC kelas 
II.17 Antigen yang dipresentasikan pada permukaan sel B yang dikenali 
oleh sel Th2 melalui TCR dan CD4. Jembatan interseluler yang terdiri 
atas antigen dan molekul adhesi interseluler menginduksi sel Th2 
untuk mensekresi sitokin (terutama IL-4) yang selanjutnya memicu 
proliferasi sel B dan pematangannya menjadi sel plasma.18

Komponen utama pada pematangan sel B adalah perubahan 
kelas yang merujuk pada suatu proses pergeseran produksi antibodi 

dari satu kelas ke kelas yang lain (misalnya, IgM menjadi IgG pada 
respons imun primer). Sebelum paparan antigen dan sel Th2, sel 
B memproduksi IgM dan IgD yang digunakan sebagai reseptor 
pada membran sel. Selama proses seleksi klon, sel B berproliferasi 
dan berkembang menjadi sel plasma yang mensekresikan antibodi. 
Setiap sel B dapat menjadi sel yang mensekresikan IgM atau berubah 
kelas menjadi pensekresi IgG, IgA, atau IgE. Perubahan kelas terjadi 
melalui rekombinasi somatik, yaitu bagian antibodi rantai berat 
yang bervariasi dikombinasi dengan bagian antibodi rantai berat 
yang konstan. Spesifisitas antigenik dari antibodi juga tidak berubah 
karena bagian V dan rantai ringan tetap dipertahankan. Sebagian 
komponen konstan yang dipilin oleh setiap sel selama terjadinya 
perubahan kelas tampaknya diatur oleh sitokin Th2 yang spesifik. 
Sebagai contoh, IL-4 dan IL-13 cenderung menstimulasi perubahan 
menuju sekresi IgE dan transforming growth factor-beta (TGF-β) dan 
IL-5 berperan besar dalam perubahan kelas menjadi IgA. Jadi, selama 
seleksi klon, sel B dapat memproduksi satu populasi sel plasma yang 
sanggup membentuk banyak kelas antibodi terhadap antigen yang 
sama.
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GAMBAR 6-13 Perkembangan Subkelompok Sel T. Langkah terpenting pada seleksi klon adalah 
produksi populasi sel T-helper (Th) baik Th1, Th2, maupun Th17 dan sel T-regulator (Treg) yang diperlukan 
untuk perkembangan respons imun seluler dan humoral. Pada model ini, APC (1) (mungkin berbagai macam 
populasi) dapat mempengaruhi apakah prekursor sel Th (sel Thp) (2) akan berdiferensiasi menjadi sel Th1, Th2, 
Th17, atau Treg (3). Diferensiasi sel Thp diinisiasi oleh tiga macam persinyalan. Sinyal antigen dihasilkan oleh 
interaksi antara reseptor sel T (TCR) dan CD4 dengan antigen yang dipresentasikan oleh molekul MHC kelas 
II. Satu set sinyal ko-stimulator dihasilkan dari interaksi antar molekul adhesi (tidak ditampilkan). Sinyal ketiga 
dihasilkan dari hasil interaksi sitokin (terutama interleukin-1/ IL-1) dengan reseptor sitokin yang sesuai (IL-1R) 
pada sel Thp. Sel Thp meningkatkan produksi IL-2 dan ekspresi reseptor IL-2 (IL-2R) yang bekerja secara otokrin 
untuk mempercepat diferensiasi dan proliferasi sel Thp. Perkembangan sel untuk menjadi fenotip tertentu 
ditentukan oleh kadar relatif sitokin lainnya. IL-12 dan IFN-γ yang dihasilkan oleh beberapa populasi APC 
cenderung mengarahkan diferensiasi menjadi sel Th1; IL-4, yang dihasilkan oleh beragai macam sel, cenderung 
mengarahkan diferensiasi menjadi sel Th2; IL-6 dan TGF-β (T-cell growth factor) memfasilitasi diferensiasi 
menjadi sel Th17; IL-2 dan TGF-β menginduksi diferensiasi menjadi sel Treg. Sel Th1 ditandai dengan produksi 
sitokin yang membantu diferensiasi sel T-sitotoksik (Tc), yang mengarah ke imunitas seluler, sedangkan sel 
Th2 memproduksi sitokin- yang megarah ke diferensiasi sel B dan imunitas humoral. Sel Th1 dan sel Th2 
saling mempengaruhi melalui produksi sitokin yang bersifat menghambat, yaitu IFN-γ yang menghambat 
perkembangan sel Th2 dan IL-4 yang menghambat perkembangan sel Th1. Sel Th17 menghasilkan sitokin 
yang mempengaruhi fagosit dan meningkatkan inflamasi. Sel Treg menghasilkan sitokin yang menekan 
sistem imun agar respons imun tidak berlebihan. APC, Antigen-presenting cell; IFN, interferon; MHC, major 
histocompatibility complex; TGF, transforming growth factor.
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Walaupun kebanyakan antigen memerlukan sel B untuk berinteraksi 
dengan sel Th, beberapa antigen dapat langsung menstimulasi 
pematangan dan proliferasi sel B tanpa interaksi seluler. Antigen 
demikian disebut antigen yang tidak tergantung-sel T (Gambar 6-17). 
Kebanyakan antigen tersebut merupakan produk bakteri yang besar 
dan kemungkinan mempunyai determinator antigenik yang identik 
dan berulang, sehingga dapat mengikat dan bertaut-silang dengan 
beberapa BCR. Sinyal interseluler yang terakumulasi cukup untuk 
menginduksi diferensiasi menjadi sel plasma namun tidak cukup untuk 
menginduksi perubahan kelas antibodi yang dihasilkan. Oleh karena 
itu, antigen yant tidak tergantung-sel T biasanya hanya menginduksi 
IgM yang relatif murni pada respons imun primer dan sekunder.

Sel memori. Selama proses seleksi klon, baik sel B maupun sel 
T berdiferensiasi dan berproliferasi menjadi suatu populasi besar 
sel-memori yang berusia panjang.19 Sel memori tetap tidak aktif 
sampai terpapar pada antigen yang sama. Pada paparan ulang, sel 
memori ini tidak perlu berdiferensiasi terlalu lama sehingga dengan 
cepat dapat menjadi sel plasma baru atau sel T efektor tanpa interaksi 
seluler seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
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GAMBAR 6-16 Seleksi Klonal Sel B. Sel B imunokompeten 
mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi sel plasma yang 
mensekresi antibodi. Banyak sinyal diperlukan (1). Sel B sendiri dapat 
langsung mengikat antigen terlarut melalui reseptor sel B (BCR) dan 
bekerja sebagai sel pemproses antigen. Antigen diinternalisasi, diproses 
(2), dan dipresentasikan (3) kepada TCR pada satu sel Th2 oleh molekul 
MHC kelas II (4). Sinyal sitokin disediakan oleh sitokin sel Th2 (misalnya 
IL-4) yang bereaksi dengan sel B (5). Sel B berdiferensiasi menjadi sel 
plasma yang mensekresi antibodi (6).
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GAMBAR 6-17 Aktivasi sel B oleh Antigen yang tidak tergantung 
sel T. Molekul yang mengandung determinan antigenik identik yang 
berulang dapat berinteraksi dengan beberapa reseptor secara simultan 
pada permukaan sel B dan menginduksi proliferasi dan produksi 
imunoglobulin. Karena sel Th2 tidak berpartisipasi, perubahan kelas 
antibodi tidak terjadi dan respons antibodi yang dihasilkan adalah IgM.
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GAMBAR 6-14 Superantigen. Reseptor sel T (TCR) dan major 
histocompatibility complex (MHC) kelas II normalnya terikat oleh antigen 
yang telah diproses. Superantigen, seperti eksotoksin bakteri, secara 
langsung mengikat bagian bervariasi dari rantai TCRβ dan molekul 
MHC kelas II. Setiap superantigen mengaktifkan rantai Vβ TCR tanpa 
bergantung pada spesifisitas antigen.

“Abnormal”
cell

ANTIGEN
SIGNAL

CYTOKINE
SIGNAL

Th1 cell

Effector
Tc-cell

Immunocompetent
Tc cell

CD8

3

2

1
TCR

IL-2

Antigen

MHC
Class I

GAMBAR 6-15 Seleksi Klon Sel Tc. Sel Tc imunokompeten dapat 
bereaksi dengan antigen namun tidak dapat membunuh sel target. 
Selama seleksi klon, sel ini bereaksi dengan antigen yang dipresentasikan 
oleh molekul MHC kelas I pada permukaan sel yang terinfeksi virus atau 
sel abnormal kanker. (1) Kompleks antigen dengan MHC kelas I dikenal 
secara simultan oleh reseptor sel T (TCR), yang mengikat antigen, dan 
CD8, yang mengikat molekul MHC kelas I. (2) Suatu sinyal yang terpisah 
disediakan oleh sitokin, terutama IL-2 dari sel Th1. (3) Sebagai respons 
terhadap sinyal tersebut, sel Tc berkembang menjadi sel efektor Tc 
dengan kemampuan membunuh sel abnormal.
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IMUNITAS YANG DIPERANTARAI SEL
Fungsi antibodi yang lebih ringkas telah dibahas terlebih dahulu 
pada bab ini. Sel T efektor memiliki fungsi lebih kompleks dan 
memanfaatkan prinsip pengenalan interseluler yang diperlukan untuk 
seleksi klon.

Fungsi Limfosit T
Proses seleksi klon menghasilkan beberapa subkelompok sel T efektor. 
Sel Th dan sel T memori telah dibahas sebelumnya. Sel T efektor juga 
meliputi sel T-sitotoksik (Tc) yang menyerang dan menghancurkan 
sel yang mengekspresikan antigen yang berasal dari intraseluler 
(endogen), sel T-regulator (Treg) yang membatasi (menekan) respons 
imun, dan sel T pembentuk limfokin yang mensekresikan sitokin 
untuk aktivasi sel lain.

Limfosit T-Sitotoksik
Sel T-sitotoksik (Tc) berperan dalam penghancuran sel tumor atau sel 
yang terinfeksi virus yang diperantarai sel. Seperti halnya pengenalan 
interseluler saat proses seleksi klon, sel Tc harus menempel pada sel 
target melalui antigen yang dipresentasikan oleh molekul MHC kelas I 

dan CD8 (Gambar 6-18). Sel Tc dapat mengenali antigen permukaan 
pada hampir semua jenis sel yang terinfeksi virus atau yang menjadi 
sel kanker karena molekul MHC kelas I terdistribusi luas. Berbeda 
dengan seleksi klon, peran sinyal dengan ko-stimulasi melalui molekul 
adhesi dan sitokin tidak terlalu penting di sini. Penempelan pada sel 
target mengaktivasi berbagai mekanisme kematian sel di mana sel Tc 
menginduksi apoptosis sel target.

Berbagai sel lainnya membunuh target dengan cara seperti 
limfosit Tc. Sel yang paling terkenal adalah sel natural killer (NK). 
Sel NK adalah kelompok sel limfoid khusus yang serupa dengan sel 
T, tetapi tidak memiliki reseptor yang spesifik terhadap antigen. Sel 
NK mengekspresikan berbagai reseptor pengaktivasi pada permukaan 
selnya (mirip dengan reseptor pengenal pola, lihat Bab 5) yang dapat 
mengenali perubahan protein pada permukaan sel yang terinfeksi virus 
atau yang menjadi sel kanker. Setelah menempel, sel NK membunuh 
targetnya dengan cara yang mirip dengan sel Tc. Sel NK juga memiliki 
reseptor untuk MHC kelas I. Namun, sel NK tidak memiliki CD8, 
sehingga pengikatan dengan MHC kelas I akan menginaktivasi sel NK. 
Jadi, sel NK melengkapi efek sel Tc.

Pada beberapa kasus, sel yang terinfeksi virus atau sel kanker akan 
melindungi diri dengan cara menurunkan ekspresi molekul MHC 
kelas I. Suatu sel menjadi resisten untuk dikenali dan dibunuh oleh 
sel Tc jika tidak mengekspresikan molekul MHC kelas I. Peranan 
sel NK di sini terutama untuk membunuh sel target yang sedikit 
mengekpresikan MHC kelas I.

Sel NK dan beberapa makrofag dapat membunuh target secara 
spesifik melalui penggunaan antibodi. Sel NK mengekspresikan 
reseptor Fc untuk IgG. Jika antigen pada sel yang terinfeksi atau sel 
kanker mengikat IgG, sel NK akan menempel melalui reseptor Fc 
dan mengaktivasi mekanisme pembunuhan normalnya. Peristiwa 
demikian dikenal sebagai sitotoksisitas seluler bergantung antibodi 
(antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC).

Sel T Pensekresi Limfokin
Dua subset sel Th meningkatkan inflamasi. Sel Th1 membantu seleksi 
klon sel Tc dan juga mensekresikan sitokin yang mengaktivasi makrofag 
M1 untuk meningkatkan kemampuan fagositosis dan pembunuhan 
mikroba (dibahas pada Bab 5). Sitokin terpenting untuk aktivasi 
makrofag adalah interferon-γ (IFN-γ). Sel Th2 membantu seleksi 
klon sel B, dan juga mensekresikan sitokin (misalnya, IL-4, IL-13) 
yang mengaktivasi makrofag M2 untuk penyembuhan dan perbaikan 
jaringan yang rusak (dibahas pada Bab 5). Sel Th17 menyekresi satu 
set sitokin (misalnya IL-17, IL-22, dan kemokin) yang merekrut sel 
fagositik ke situs inflamasi.20 Sitokin sel Th17 juga mengaktivasi sel, 
terutama sel epitel, untuk memproduksi protein antimikroba sebagai 
pertahanan terhdap bakteri dan jamur patogen.

Limfosit T-Regulator
Sel T-regulator (Treg) merupakan kelompok sel T yang mengendalikan 
respons imun melalui penekanan respons dan toleransi terhadap 
antigen tubuh sendiri.21 Proses ini dikenal sebagai toleransi perifer 
yang terjadi pada organ limfoid sekunder dan jaringan lain. Ini 
berlawanan dengan proses toleransi sentral seperti yang telah dibahas 
sebelumnya. Populasi sel Treg yang berdiferensiasi dari sel Th ini 
mengekspresikan CD4 dan mengikat antigen yang dipresentasikan 
MHC kelas II. Namun, berbeda dengan sel Th, sel Treg secara 
konsisten mengekspresikan CD52 (reseptor IL-2) dalam kadar tinggi. 
Diferensiasi dari sel prekursor Th dikendalikan terutama oleh TGF-β 
dan IL-2. Sel Treg memproduksi sitokin imunosupresan TGF-β dan 
IL-10 dalam kadar tinggi, yang secara umum menurunkan aktivitas 
Th1 dan Th2 dengan menekan pengenalan antigen dan proliferasi sel 
Th.
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GAMBAR 6-18 Mekanisme Pembunuhan Sel. Beberapa sel 
memiliki kemampuan untuk membunuh sel target yang tidak normal 
(misalnya sel yang terinfeksi virus atau sel kanker). (1) Sel T-sitotoksik 
(Tc) mengenali antigen endogen yang dipresentasikan oleh molekul 
MHC kelas I. Sel Tc memobilisasi beberapa mekanisme membunuh 
yang menginduksi apoptosis sel target. (2) Sel pembunuh alami (natural 
killer, NK) mengidentifkasi dan membunuh sel target melalui reseptor 
yang mengenali perubahan permukaan sel yang tidak normal. Sel NK 
secara spesifik membunuh sel target yang tidak mengekspresikan 
molekul permukaan MHC kelas I. (3) Beberapa sel, termasuk makrofag 
dan sel NK, dapat membunuh melalui mekanisme sitotoksisitas 
seluler yang tergantung antibodi (antibody-dependent cellular toxicity, 
ADCC). Antibodi IgG mengikat antigen asing pada sel target, sel 
yang terlibat pada ADCC mengikat IgG melalui reseptor Fc (FcR), lalu 
mulai membunuh sel target. Gambar menunjukkan hasil pemindaian 
mikroskop elektron (SEM) sel Tc (L) menyerang sel tumor yang jauh 
lebih besar (Tu). (Gambar diambil dari Abbas A, Lichtman A: Cellular dan 
molecular immunology, ed 5, Philadelphia, 2003, Saunders.)
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 PERTANYAAN SINGKAT 6-3
1. Apa yang dimaksud dengan sel penyaji antigen (APC)?
2. Berikan definisi BCR dan TCR!
3. Apa saja peran sel T-helper?
4. Mengapa sitokin penting untuk respons imun?
5. Apa saja perbedaan antara toleransi sentral dan perifer?

Mekanisme pertahanan diri terkait usia pada bayi baru lahir dan 
individu usia lanjut dibahas pada Kotak Pertimbangan Pediatrik dan 
Pertimbangan Lanjut

PERTIMBANGAN PEDIATRIK
Faktor Terkait Usia yang Memengaruhi Mekanisme Pertahanan Diri pada Bayi Baru Lahir

Sistem imun bayi baru lahir belum matang di mana mereka tidak dapat 
menghasilkan antibodi, kekurangan aktivitas fagosit, dan komplemen, 
terutama komponen jalur alternatif (misalnya faktor B).

Bayi baru lahir tidak dapat menghasilkan semua kelas antibodi di mana IgM 
dibentuk oleh bayi baru lahir (berkembang pada trimester terakhir) terhadap 
infeksi dalam rahim/ in utero (misalnya, Cytomegalovirus, virus rubella, 
dan Toxoplasma gondii), IgA hanya dibentuk dalam jumlah yang terbatas, 

sedangkan pembentukan IgG dimulai sesaat setelah lahir dan meningkat 
teratur selama tahun pertama kehidupan.

Antibodi maternal memberikan perlindungan dalam sirkulasi bayi baru lahir 
(lihat gambar berikut).

Kekurangan antibodi transplasenta spesifik dapat menyebabkan kecenderungan 
terjadinya sepsis dan meningitis yang berat pada bayi baru lahir.

Kadar Antibodi pada Darah Tali Pusat (Umbilical Cord) dan Sirkulasi Neonatus. Pada awal 
kehamilan, IgG maternal mulai ditranspor secara aktif melewati plasenta dan masuk ke dalam 
sirkulasi janin. Pada saat lahir, kadar IgG pada sirkulasi janin dapat serupa dengan orang dewasa di 
mana hampir seluruhnya berasal dari ibu. Sistem imun janin memiliki kemampuan memproduksi IgM 
dan sejumlah kecil IgA sebelum lahir (tidak ditampilkan). Setelah dilahirkan, IgG maternal dengan 
cepat dihancurkan dan produksi IgG neonatus meningkat.
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PERTIMBANGAN GERIATRIK
Faktor Terkait Usia yang Memengaruhi Mekanisme Pertahanan Diri pada Lanjut Usia

Fungsi imun berkurang seiring usia di mana fungsi sel T menurun dan respons antibodi terhadap paparan antigenik berkurang.
Timus mencapai ukuran maksimum pada saat kematangan seksual dan kemudian mengalami involusi hingga akhirnya berukuran kecil pada usia pertengahan. Pada usia 

45-50 tahun, ukuran timus hanya 15% dari ukuran semula.
Seiring pertambahan usia, produksi hormon timus dan kemampuan untuk memperantarai diferensiasi sel T menurun.
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▋ A PA K A H  A N D A  M E M A H A M I ?

Lini Pertahanan Ketiga: Imunitas Adaptif
1. Imunitas adaptif merupakan perlindungan terhadap agen 

penginfeksi yang berbeda dari inflamasi. Perbedaan tersebut 
diantaranya perkembangan yang lambat, lebih spesifik, dan 
memiliki memori yang membuatnya bertahan lama.

2. Respons imun adaptif seringkali dimulai oleh sel sistem imun 
bawaan. Sel ini akan mengolah dan menyajikan bagian dari 
patogen penginfeksi (antigen) kepada limfosit di jaringan limfoid 
perifer.

3. Respons imun adaptif diperantarai oleh dua jenis limfosit, yaitu 
limfosit B dan limfosit T. Setiap jenis limfosit memunyai fungsi 
yang berbeda. Sel B bertanggung jawab untuk imuntas humoral 
yang diperantarai oleh antibodi yang bersirkulasi (imunoglobulin), 
sedangkan sel T bertanggung jawab untuk imunitas yang 
diperantarai sel di mana sel T membunuh target secara langsung 
atau menstimulasi aktivtas leukosit lainnya.

4. Imunitas adaptif dapat aktif ataupun pasif tergantung pada apakah 
komponen respons imun berasal dari inang atau dari donor.

Antigen dan Imunogen
1. Antigen adalah molekul yang berikatan dan bereaksi dengan 

komponen respons imun, seperti antibodi dan reseptor sel B dan 
sel T. Kebanyakan antigen dapat menginduksi respons imun yang 
disebut imunogen.

2. Semua imunogen adalah antigen, tetapi tidak semua antigen adalah 
imunogen.

3. Beberapa patogen berhasil menginfeksi karena mereka meniru 
antigen tubuh sendiri (self-antigen) dan menghindari induksi 
respons imun.

4. Molekul besar, seperti protein, polisakarida, dan asam nukleat, 
kebanyakan bersifat imunogenik. Jadi, ukuran molekul merupakan 
faktor penting untuk imunegenisitas antigen.

5. Hapten merupakan antigen yang terlalu kecil, sehingga tidak 
bersifat imunogen jika tunggal. Namun, dapat berubah menjadi 
imunogenik setelah bergabung dengan molekul yang lebih besar.

6. Determinator antigenik atau epitop merupakan struktur kimia 
yang bereaksi dengan antibodi atau reseptor sel B/ sel T.

7. Antigen tubuh merupakan antigen pada sel individu itu sendiri. 
Sistem imun individu tersebut secara normal tidak mengenali 
antigen tersebut sebagai imunogen. Kondisi demikian disebut 
toleransi.

8. Respons terhadap antigen dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu 
respons primer dan sekunder. Respons primer oleh imunitas 
humoral biasanya didominasi oleh IgM, dan IgG yang jumlahnya 
lebih sedikit. Respons imun sekunder memproduksi lebih cepat 
dan lebih banyak antibodi, terutama IgG.

Antibodi
1. Respons imun humoral terdiri dari molekul (antibodi) yang 

diproduksi oleh sel B. Sel B adalah limfosit.
2. Antibodi merupakan glikoprotein plasma yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan struktur kimia dan aktivitas 
biologisnya sebagai IgG, IgM, Iga, IgE, atau IgD.

3. Suatu molekul antibodi terdiri dari dua rantai berat identik dan 
dua rantai ringan identik (baik k atau λ) dan memiliki bagian Fab 
yang mengikat antigen dan bagian Fc yang berinteraksi dengan 
komplemen atau reseptor pada sel.

4. Efek perlindungan antibodi dapat secara langsung melalui kerja 
antibodi saja atau secara tidak langsung yang memerlukan aktivasi 
komponen lain dari respons imun bawaan.

5. IgE merupakan salah satu kelas antibodi khusus yang diproduksi 
untuk melawan antigen dari lingkungan yang merupakan penyebab 
utama reaksi alergi umum. IgE juga melindungi individu terhadap 
infeksi oleh cacing parasit yang besar (helmintus).

6. Sistem imun sekrestori melindungi permukaan luar tubuh melalui 
sekresi antibodi pada sekret tubuh, seperti air mata, keringat, ludah, 
mukus, dan air susu. IgA merupakan imunoglobulin dominan yang 
disekresi.

Respons Imun: Kerjasama antara Sel B dan Sel T
1. Pembentukan keragaman klon yang menghasilkan produksi 

limfosit B dan T dengan reseptor untuk melawan jutaan antigen 
yang mungkin ditemui sepanjang hidup individu terjadi pada 
organ limfoid primer janin, yaitu timus untuk sel T dan sebagian 
sumsum tulang untuk sel B.

2. Pembentukan keragaman klon adalah diferensiasi sel punca 
limfoid menjadi limfosit B dan T. Sel punca limfoid berinteraksi 
dengan sel stroma melalui berbagai faktor adesi. Ketika sel punca 
matang, sel ini akan mengembangkan berbagai penanda atau 
reseptor pada permukaannya, seperti reseptor IL-7 yang muncul 
pada tahap dini. IL-7, yang diproduksi oleh sel stroma merupakan 
faktor yang sangat penting untuk mengarahkan diferensiasi dan 
proliferasi sel B.

3. Tahap perkembangan berikunya adalah pembentukan reseptor 
sel B (BCR). BCR berperan dalam mengenali antigen dan 
menyampaikan informasi tersebut ke inti sel.

4. Bagian yang bervariasi dari antibodi dan BCR mengandung area 
CDR. Keragaman CDR berperan pada keragaman antigen yang 
dikenali oleh sel B imunokompeten. Keragaman antibodi spesifik 
terjadi melalui proses penataulangan DNA selama perkembangan 
sel B pada organ limfoid primer. Proses demikian disebut sebagai 
rekombinasi somatik.

5. Rekombinasi somatik bagian yang bervariasi (V) dari antibodi 
sering kali menghasilkan BCR yang mengenali antigen individu itu 
sendiri, sehingga dapat menyerang antigen tubuh pada berbagai 
jaringan dan organ. Banyak sel B yang “otoreaktif” dieliminasi dalam 
sumsum tulang. Kebanyakan sel B yang berkembang mengalami 
apoptoris. Seluruh proses demikian disebut toleransi sentral.

6. Proses proliferasi dan diferensiasi sel T mirip dengan sel B. Organ 
limfoid primer untuk perkembangan sel T adalah timus. Sel punca 
limfoid melakukan perjalanan melalui timus dan mengalami 
pembelahan serta pembentukan reseptor yang dipicu oleh hormon 
timus dan sitokin IL-7. Sel T keluar dari timus sebagai sel T yang 
imunokompeten dilengkapi dengan reseptor antigen spesifik pada 
permukaan selnya

7. Reseptor sel T, atau TCR, berkembang dengan cara yang mirip 
dengan BCR. Awalnya protein yng disebut CD4 dan CD8 
diekspresikan pada sel yang sedang berkembang. Akhirnya sel 
CD4 berkembang menjadi sel T-helper (sel Th) dan sel CD 8 
menjadi sel T-sitotoksik. Sel T yang matang lainnya termasuk sel 
T-regulator (Treg) dan sel memori.

8. Pembentukan keragaman klon berakhir ketika sel T dan sel B yang 
imunokompeten bermigrasi dari organ limfoid primer menuju 
sirkulasi dan organ limfoid sekunder untuk merespons terhadap 
antigen.

9. Induksi respons imun, atau seleksi klon, dimulai ketika antigen 
memasuki tubuh seorang individu.

10. Kebanyakan antigen harus berinteraksi dengan sel APC (misalnya 
makrofag) terlebih dahulu. Sel dendritik yang ada pada kulit, 
mukosa, dan jaringan limfoid juga mempresentasikan antigen.
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11. Antigen diproses di dalam APC dan dipresentasikan pada 
perukaan sel oleh molekul MHC. Molekul MHC (kelas I atau 
II) yang mempresentasikan antigen menentukan sel mana yang 
akan merespons antigen tersebut. Sel Th merespons antigen yang 
dipresentasikan dalam bentuk kompleks dengan molekul MHC 
kelas II. Sel Tc merespons antigen yang dipresentasikan oleh 
molekul MHC kelas I.

12. Sel T mengenali antigen melalui reseptor sel T (TCR) dan molekul 
pelengkap (asesoris): CD4 atau CD8. CD4 dijumapai pada sel Th 
dan bereaksi secara spesifik dengan MHC kelas II. CD8 dijumpai 
pada sel Tc dan bereaksi dengan MHC kelas I.

13. Sel Th terdiri dari sel Th1, yang membantu sel Tc merespons 
antigen; sel Th2, yang membantu sel B berkembang menjadi sel 
plasma; dan sel Th17, yang membantu mengaktivasi makrofag.

14. Sel Tc mengikat dan membunuh sel target, misalnya sel yang 
terinfeksi virus atau sel kanker.

15. Sel NK memiliki beberapa ciri seperti sel Tc dan penting untuk 
membunuh sel target yang terinfeksi virus atau mengalami 
keganasan yang menghilangkan molekul MHC sel.
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