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I. Pendahuluan 

     Tubuh manusia secara konstan terpapar agen-agen infeksius, tetapi dalam 

kebanyakan kasus kita dapat melawan infeksi tersebut tanpa terkena penyakit. Hal 

ini terjadi karena adanya sistem imun. Sistem imun terdiri dari dua komponen, yaitu 

sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif.1,2 

     Beberapa organ dan jaringan memiliki modifikasi respons imun yang 

disebabkan perbedaan lingkungan imun di jaringan tersebut. Reaksi inflamasi 

derajat ringan yang terjadi di organ lain dapat menimbulkan hilangnya penglihatan 

bila terjadi di mata. Berbagai mekanisme imunoregulator berperan untuk 

memodulasi respons imun intraokular untuk mencegah induksi inflamasi. Konsep 

ini disebut immune privilege.3–5 

Sari kepustakaan ini akan membahas sistem imun tubuh manusia, khususnya 

sistem pertahanan di organ mata. Tujuan dari sari kepustakaan ini adalah untuk 

membahas keistimewaan sistem imun mata sebagai salah satu organ yang  memiliki 

immune privilege dan proses pertahanan di setiap bagian mata. 

 

II. Sistem Imun 

Sistem imun merupakan kumpulan sel, jaringan, dan molekul yang membantu 

pertahanan melawan infeksi dan zat asing lainnya. Respons imun merupakan 

rangkaian kejadian molekuler dan seluler yang bertujuan untuk melindungi tubuh 

dari berbagai ancaman, seperti organisme-organisme patogenik, zat toksik, debris 

seluler, atau sel neoplastik. Fungsi fisiologis sistem imun adalah untuk mencegah 

infeksi dan menghilangkan infeksi yang telah terjadi. Respons imun juga terlibat 

dalam reaksi penolakan transplantasi organ serta dalam proses berbagai penyakit 

inflamasi yang dapat mengakibatkan mortalitas atau morbiditas yang serius.5,6 

Terdapat dua kategori besar dari respons imun, yaitu respons imun bawaan dan 

respons imun adaptif. Respons imun bawaan merupakan proteksi awal melawan 

infeksi dan memberikan efek perlindungan dengan cepat, sedangkan respons imun 

adaptif merupakan respons yang lebih spesifik terhadap antigen tertentu dan 

berkembang lebih lambat serta lebih efektif melawan infeksi seperti ditunjukkan 
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pada Gambar 2.1. Koordinasi di antara kedua sistem imun ini diperlukan untuk 

melindungi tubuh dari berbagai patogen. 2,5 

 

 

Gambar 2.1. Prinsip Mekanisme Imunitas Bawaan dan Adaptif 
  Dikutip dari : Abbas6 

 

2.1 Sistem Imun Bawaan 

Sistem imun bawaan merupakan proses perlindungan awal terhadap zat asing, 

seperti dinding sel bakteri atau protein asing. Sistem imun bawaan tidak 

membutuhkan paparan terhadap zat asing tersebut sebelumnya dan memiliki 

respons yang sama terhadap semua pencetus atau bersifat tidak spesifik. Sistem 

imun ini berfungsi mencegah masuknya mikroba dan secara cepat mengeliminasi 

mikroba yang berhasil masuk ke jaringan. Sistem imun bawaan ini tidak 

membentuk sel memori.1,2,5,6 

Sistem pertahanan tubuh bawaan memiliki tiga garis pertahanan, yaitu sawar 

anatomis, sawar humoral, dan sawar seluler. Sawar terdiri dari faktor mekanik, 

faktor kimia, dan faktor biologis. Beberapa contoh sawar anatomis antara lain 

permukaan epitel kulit, protein antimikrobial air mata, serta flora normal pada kulit. 

Sawar humoral berperan penting dalam proses inflamasi dan terdiri dari sistem 

komplemen, sistem koagulasi serta berbagai sitokin. Sawar seluler terdiri dari 

fagosit dan antigen-presenting cells (APC) seperti neutrofil dan makrofag, natural 

killer (NK) cells dan lymphokine-activated killer (LAK) cells yang membunuh sel 

yang telah terinfeksi dan sel tumor secara tidak spesifik, serta eosinofil yang efektif 

membunuh parasit dan dibutuhkan untuk membangun sel memori limfosit B.2,6,7  
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2.2 Sistem Imun Adaptif 

Pertahanan melawan agen-agen infeksius yang berhasil menahan sistem imun 

bawaan merupakan tugas dari sistem imun adaptif. Sel-sel pada sistem imun adaptif 

memiliki reseptor yang secara spesifik tidak hanya mengenali zat-zat yang 

diproduksi oleh mikroba namun juga molekul noninfeksius. Zat yang dikenali oleh 

sistem imun ini disebut antigen. Bagian dari antigen yang dapat direspons oleh 

sistem imun disebut epitop. Epitop antigen ini dapat berasal dari jaringan sendiri 

dan juga dari jaringan asing.5,6 

Terdapat dua jenis imunitas adaptif, yaitu imunitas humoral dan imunitas yang 

dimediasi sel seperti terlihat pada Gambar 2.2. Imunitas humoral dimediasi oleh 

antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi berfungsi untuk mencegah 

terjadinya infeksi dengan cara mengeliminasi mikroba ekstraselular tetapi tidak 

dapat mencapai mikroba yang telah hidup dan bermultiplikasi di dalam sel. 

Pertahanan untuk melawan mikroba intraseluler dicapai melalui imunitas yang 

diperantarai sel, yaitu sel limfosit T.6,7 

 

 

Gambar 2.2. Tipe Imunitas Adaptif 
  Dikutip dari : Abbas6 
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2.2.1 Respons Imun 

     Respons imun merupakan interaksi antara antigen dan sistem imun adaptif. 

Respons imun ini terdiri dari tiga fase, yaitu fase aferen, pemrosesan, dan efektor 

seperti ditunjukkan Gambar 2.3.1,5 

 

 

Gambar 2.3 Fase Respons Imun 
 Dikutip dari : AAO5 

 

Fase aferen meliputi pengenalan awal, transpor, dan presentasi antigen ke sistem 

imun adaptif. Pengenalan antigen dimulai dengan diikatnya dan fagositosis antigen 

oleh antigen-presenting cells (APCs). Antigen dicerna menggunakan enzim di 

dalam vesikel endositik APC dan membentuk fragmen epitop antigen. Setiap 

fragmen berikatan dengan peptida HLA di permukaan. Kombinasi peptida dan 

protein HLA akan dikenali oleh reseptor limfosit T CD4+ dan CD8+. Major 

histocompatibility complex (MHC) kelas I bertugas untuk mempresentasikan 

antigen ke limfosit T CD8+. Limfosit T CD8+ meliputi NK cells dan sel T regulator. 

MHC kelas II mempresentasikan antigen untuk limfosit CD4+ atau T helper.1,5 

Fase pemrosesan meliputi regulasi interaksi antara antigen dan limfosit naif yang 

diikuti dengan aktivasi limfosit. Limfosit T CD4+ diklasifikasikan sebagai sel T 

helper-0 atau Th0 yang kemudian berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. T 

helper-1 (Th1) mensekresi interferon gamma (IFN-γ) dan tumor necrosis factor β 

(TNF-β). T helper-2 (Th2) mensekresi IL-4, IL-5 dan IL-10. Th17 menghasilkan 

IL-17, IL-21, dan IL-22 yang terlibat dalam beberapa keadaan autoimun. Sel T 

regulatory (Treg) berfungsi untuk toleransi imun dengan menurunkan fungsi sel T 

dan mencegah otoreaktivitas sel T. Dalam fase ini juga akan terbentuk sel memori. 
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Fungsi utama limfosit T adalah untuk aktivasi limfosit B yang berperan dalam 

produksi antibodi. Bentuk akhir diferensiasi limfosit B adalah sel plasma.1,5,7 

Eliminasi atau netralisasi antigen asing dicapai saat fase efektor. Efektor spesifik 

antigen membutuhkan dua paparan antigen untuk mencapai efektivitas maksimum. 

Paparan kedua terjadi di jaringan perifer tempat antigen berasal seperti ditunjukkan 

Gambar 2.4. Terdapat dua jenis limfosit T efektor, yaitu limfosit T yang 

mengekspresikan CD4+ yang menghasilkan hipersensitivitas tipe lambat dan 

limfosit T sitotoksik yang mengekspresikan CD8+. Limfosit B mengeluarkan 

antibodi yang memediasi berbagai aktivitas efektor imun, seperti opsonisasi untuk 

fagositosis dan aktivasi komplemen.1,5,7 

 

 
Gambar 2.4 Respons Imun 

                    Dikutip dari : AAO5 

 

III. Sistem Imun Mata 

Beberapa organ dan jaringan memiliki modifikasi respons imun yang disebut 

imunitas regional. Imunitas regional tersebut dapat mempengaruhi ketiga fase 

respons imun. Perbedaan respons imun regional ini terjadi karena adanya perbedaan 

lingkungan imun di berbagai jaringan. Organ mata memiliki suatu sistem modulasi 

imun yang disebut immune privilege, yang ditandai dengan sistem pertahanan 

Sel dendritik 

Aferen 

Jaringan 

Sel plasma 

Limfosit T Hipersensitivitas 

tipe lambat 

Limfosit T sitotoksik 

Eferen 
Limfosit T 

hipersensitivitas 

tipe lambat 

Limfosit B 

Nodus 

limfatik 

Limfosit T sitotoksisk 

 

 

 



6 
 

 
 

melawan organisme patogen tanpa disertai reaksi inflamasi. Sistem ini bertujuan 

untuk menjaga fungsi visual mata.5,8,9 

Proses immune privilege dicapai melalui tiga mekanisme, antara lain mekanisme 

yang menurunkan reaksi inflamasi, mekanisme yang mencegah sel yang telah 

teraktivasi agar tidak merusak jaringan dan mekanisme yang membantu toleransi 

terhadap antigen. Mekanisme tersebut dibantu oleh berbagai faktor yang terdapat 

di mata, antara lain faktor mikroanatomis serta molekul-molekul inhibitor yang 

terdapat di parenkim dan lingkungan mata.8–10 

 

3.1 Sistem Pertahanan Mata Eksternal 

Bagian eksternal mata terdiri dari berbagai macam jaringan yang saling 

berhubungan untuk melindungi mata dari infeksi. Komponen adneksa mata, yaitu 

periorbita, kelopak mata dan bulu mata, kelenjar lakrimal dan meibom, memiliki 

peranan penting dalam produksi, penyebaran, dan drainase lapisan air mata 

preokular. Adneksa dan tulang orbit juga secara fisik melindungi mukosa okular 

yang sensitif dan sebagai bantalan bola mata. Epitel permukaan okular membentuk 

sawar mekanik melawan invasi mikroba. Kedipan mata dengan frekuensi 10 sampai 

15 kali per menit dapat mencegah pengeringan permukaan mata dan membantu 

pergantian air mata. Pergantian air mata mengurangi waktu kontak mikroba dan 

iritan dengan permukaan bola mata.2,7,10 

Makromolekul pada air mata memiliki kandungan antimikroba, antara lain 

lisozim, ß-lysin, laktoferin, IgA sekretori, lipid, musin serta sitokin seperti 

epidermal growth factor (EGF), transforming growth factor ß (TGF-ß), dan 

hepatocyte growth factor (HGF). Fungsi makromolekul tersebut antara lain 

mendegradasi dinding sel bakteri, mencegah metabolisme bakteri, menghambat 

penempelan mikroba di epitel permukaan okular serta aktivasi sistem 

komplemen.10,11 

 

3.2 Respons Imun Konjungtiva 

Konjungtiva memiliki dua lapisan, yaitu lapisan epitel dan lapisan jaringan ikat 

yang disebut substantia propria. Konjungtiva memiliki vaskularisasi yang baik dan 

memiliki saluran limfatik yang memfasilitasi transpor antigen dan sel imun ke 
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kelenjar getah bening preaurikular dan submandibular yang merupakan tempat 

terjadinya proses respons imun adaptif. Jaringan ini memiliki banyak sel 

Langerhans, sel dendritik, dan makrofag yang dapat berfungsi sebagai antigen-

presenting cells (APC). Folikel konjungtiva yang membesar setelah terkena infeksi 

atau inflamasi memperlihatkan kumpulan limfosit T, limfosit B, dan APC dan 

kemungkinan besar merupakan tempat proses imun terhadap antigen yang 

terlokalisasi setelah menembus epitel. Substantia propria konjungtiva memiliki 

banyak sel efektor, terutama sel mast. Respons imun yang terdapat di konjungtiva 

adalah respons imun yang dimediasi antibodi dan respons imun yang dimediasi 

limfosit, namun proses yang paling utama adalah degranulasi sel mast yang 

dimediasi IgE.5,10 

Konjungtiva memiliki jaringan limfoid yang disebut conjunctiva-associated 

lymphoid tissue (CALT) yang berkelanjutan mulai dari mukosa kelenjar lakrimal 

hingga ke drainase lakrimal yang disebut lacrimal drainage-associated lymphoid 

tissue (LDALT) seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.1. Sistem imun mukosa 

permukaan mata ini membentuk eye-associated lymphoid tissue (EALT) dan 

merupakan bagian dari mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) yang terdapat 

pada mukosa seluruh tubuh. Gambaran paling khas dari MALT adalah penyebaran 

sel efektor limfosit T dan limfosit B ke seluruh lokasi MALT setelah aktivasi di 

satu lokasi. Jaringan limfoid ini memiliki pertahanan imun bawaan dan adaptif yang 

mengandung limfosit T dan sel plasma.3,5,10,12 

 

 
Gambar 3.1 Eye-associated Lymphoid Tissue 

           Dikutip dari : Knop12 
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3.3 Respons Imun Bilik Mata Depan, Uvea Anterior, dan Vitreus 

Bilik mata depan merupakan rongga berisi cairan yang berperan sebagai medium 

untuk komunikasi antara sitokin, sel imun, dan sel di jaringan iris, badan siliar, dan 

endotel kornea. Humor akuos mengandung berbagai sitokin imunomodulator, 

neuropeptida yang bersifat imunosupresif dan inhibitor komplemen.5,8 

Badan siliar memiliki sawar darah-okular parsial yaitu kapiler fenestra dan taut 

kedap antara epitel siliar berpigmen dan tidak berpigmen yang membentuk sawar 

yang lebih selektif. Sawar ini mencegah makromolekul menembus badan siliar 

langsung menuju humor akuos, walaupun sejumlah kecil makromolekul plasma 

berdifusi melalui permukaan anterior iris menuju bilik anterior. Limfosit T dan sel 

mast terdapat pada uvea anterior yang normal. Iris dan badan siliar mengandung 

makrofag dan sel dendritik yang berperan sebagai APC dan sel efektor. Vitreus 

terdiri dari gel yang mengikat protein dan selanjutnya berperan sebagai depo 

antigen juga sebagai substrat untuk adhesi leukosit.3,5 

Salah satu jenis immune privilege di mata yaitu anterior chamber-associated 

immune deviation (ACAID). Inokulasi antigen ke bilik mata depan berhubungan 

dengan respons imun sistemik karena antigen tersebut akan masuk ke sistem vena 

dan dibawa ke limpa. Setelah ACAID diinduksi dengan injeksi antigen ke bilik 

anterior, makrofag yang berada di iris mengenali dan memfagositosis antigen. 

Fungsi APC dari makrofag uvea telah diubah oleh paparan sitokin imunoregulator 

yang berada di humor akuos dan jaringan uvea, terutama TGF-ß2. Makrofag 

tersebut akan keluar melalui anyaman trabekula dan kanal Schlemm dan masuk ke 

sirkulasi vena lalu masuk ke limpa. Di dalam limpa, sinyal antigen akan diproses 

dan menghasilkan aktivasi limfosit T-helper, limfosit B, dan Treg. Sel regulator 

CD8+ akan mengubah respons limfosit T-helper CD4+ di limpa dan menurunkan 

respons hipersensitivitas tipe lambat limfosit T CD4+ terhadap antigen spesifik di 

seluruh tubuh.5,13 

Mata selanjutnya akan diproteksi dari inflamasi yang berat oleh sistem modulasi 

lain yang disebut blokade efektor. Sistem ini ditandai dengan rendahnya efektivitas 

limfosit Th1, limfosit T sitotoksik, natural killer cells, dan komplemen di uvea 

anterior dibandingkan dengan lokasi lain. Salah satu mekanisme blokade efektor 
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melibatkan Fas ligand (FasL, atau CD95 ligand). FasL terdapat di iris dan endotel 

kornea dan merupakan triger poten untuk apoptosis limfosit yang memiliki reseptor 

Fas. Mekanisme blokade efektor ini dapat menurunkan inflamasi.5,7,8 

 

3.4 Respons Imun Kornea 

Epitel kornea berperan sebagai sawar fisik dari invasi mikroorganisme karena 

memiliki taut kedap antar sel dan pembaharuan sel epitel tersebut berlangsung 

cepat. Kornea merupakan struktur yang memiliki lingkungan mikro imun yang 

berbeda di bagian sentral dan perifernya. Vaskularisasi hanya terdapat di bagian 

limbus dan disertai banyak sel Langerhans. Bagian sentral dan parasentral kornea 

normalnya tidak memiliki APC dan bersifat avaskular. Berbagai stimulus seperti 

trauma ringan atau infeksi menstimulasi migrasi APC ke kornea sentral. Aktivasi 

stimulus kemotaksis mengakibatkan migrasi neutrofil, monosit dan limfosit melalui 

stroma dan sel-sel tersebut selanjutnya berperan sebagai sel efektor.5,7,14 

Immune privilege kornea bersifat multifaktorial. Fisiologi limbus merupakan 

komponen utama, terutama untuk mempertahankan sifat avaskular dan kurangnya 

APC di bagian tengah kornea. Hal tersebut berperan untuk menghambat fase aferen 

dan eferen respons imun di kornea. Faktor lain yang berkontribusi dalam immune 

privilege kornea adalah terpaparnya endotel kornea dengan sistem imunoregulator 

bilik anterior (ACAID).5,8,15 

 

3.5 Respons Imun Retina, Epitel Pigmen Retina, Koriokapilaris, dan Koroid 

Pembuluh darah pada retina memiliki taut kedap di antara sel-sel endotelnya 

yang membentuk sawar darah-okular bagian dalam, sedangkan taut kedap di antara 

epitel pigmen retina membentuk sawar darah-okular bagian luar seperti ditunjukkan 

Gambar 3.2. Pembuluh koriokapilaris sangat permeabel terhadap makromolekul 

dan memungkinkan transudasi sebagian besar makromolekul plasma ke ruang 

ekstravaskular koroid dan koriokapilaris.5,8 

Epitel pigmen retina (EPR) merupakan garis pertahanan pertama ketika sawar 

darah-retina berhasil ditembus. Epitel pigmen retina dapat diinduksi untuk 

mengekspresikan molekul MHC II. Epitel pigmen retina memiliki faktor-faktor 

yang dapat menghambat proliferasi limfosit T dan sekresi IFN-γ, antara lain TGF-
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β, thrombospondin 1 (TSP-1) dan somatostatin. Epitel pigmen retina juga 

mengandung pigment epithelial derived factor (PEDF) yang menghambat 

proliferasi sel imun bawaan seperti makrofag.5,16 

 

 

Gambar 3.2 Skema Sawar Okular-Darah 
  Dikutip dari : Dartt7 

 

Ruang subretina merupakan ruang potensial yang berada di antara segmen luar 

fotoreseptor dan EPR. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam sifat immune 

privilege ruang subretina antara lain sawar darah-retina, tidak adanya drainase 

limfatik dan lingkungan imunosupresif yang dihasilkan oleh EPR. Retina memiliki 

banyak APC potensial namun tidak memiliki kanal limfatik dan sel efektor.5,16  

 

IV. Simpulan 

Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan dari serangan patogen yang disebut 

sistem imun. Sistem imun dibagi menjadi sistem imun bawaan dan sistem imun 

adaptif. Beberapa organ dan jaringan memiliki modifikasi sistem imun tersebut. 

Mata memiliki sistem untuk menghindari respons imun yang berlebihan yang 

disebut immune privilege. Keseimbangan immune privilege di mata perlu dijaga 

untuk tetap dapat melindungi organ dari serangan patogen tanpa merusak jaringan 

yang dapat mengganggu fungsi visual.  

Cairan Ekstraselular 
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