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I. Pendahuluan 

Mata merupakan organ yang berhubungan secara langsung dengan dunia luar 

sehingga sangat mudah terpapar agen infeksius. Agen infeksius berupa iritan, 

alergen ataupun patogen dapat mengganggu fungsi penglihatan mata dengan 

merusak organ mata.  Sistem imun pada mata berperan dalam menjaga integritas 

mata agar tidak terjadi kerusakan tersebut. Permukaan mata yang secara terus-

menerus terpapar agen infeksius dapat memicu respons imun yang cepat untuk 

mempertahankan integritasnya. Sistem imun dibagi menjadi dua tipe, yaitu sistem 

imun bawaan (innate immunity) dan sistem imun adaptif (adaptive immunity).1-3 

Setiap organ atau jaringan memiliki respons imun yang berbeda-beda 

disebabkan oleh lingkungan mikroimunologi yang berbeda di setiap tempat atau 

jaringan. Hal ini disebut sebagai imunitas regional. Mata memiliki mekanisme 

imunoregulator yang berperan dalam memodulasi respons imun intraokular untuk 

mencegah timbulnya reaksi inflamasi yang berlebihan disebut sebagai immune 

privilege. Sari kepustakaan ini akan membahas sistem imun secara umum dan 

membahas sistem imun mata secara khusus yang memiliki keistimewaan yaitu 

immune privilege.3-5 

 

II. Sistem Imun 

Sistem imun terdiri dari dua tipe, yaitu bawaan dan adaptif. Sistem imun 

bawaan merupakan sistem imun yang lebih primitif, tidak spesifik, dan memiliki 

respons cepat. Sistem imun bawaan berperan saat pertama kali melawan infeksi 

karena responnya yang cepat dan tidak tergantung paparan sebelumnya. Sistem 

imun adaptif merupakan respons spesifik terhadap antigen tertentu dan lebih 

efektif melawan infeksi karena sudah terpapar sebelumnya.5-7  

 

2.1 Sistem Imun Bawaan 

Sistem imun bawaan adalah respons imun yang sudah ada sejak lahir yang 

berfungsi untuk mengenali substansi asing di dalam tubuh seperti struktur dinding 

sel bakteri atau protein asing. Sistem imun bawaan memiliki respons yang tidak 

spesifik, serta tidak memerlukan paparan dengan substansi asing sebelumnya. 
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Sistem imun bawaan menghasilkan zat-zat mediator serta sitokin untuk 

memanggil sel-sel efektor yang nonspesifik khususnya makrofag dan neutrofil, 

untuk mengeliminasi stimulus dengan proses fagositosis atau degradasi 

enzimatik.1,4,7 

Komponen sistem imun bawaan terdiri dari pertahanan fisik, mekanis, 

humoral, dan seluler. Pertahanan fisik dan mekanis terdiri dari kulit, membran 

mukosa, silia, proses mengedip, batuk, dan bersin untuk mencegah masuknya 

kuman patogen ke dalam tubuh. Pertahanan humoral melibatkan bahan kimia 

yang dibentuk oleh tubuh, antimikrobial, dan protein terlarut yang dihasilkan sel 

efektor sistem imun, antara lain sistem komplemen, sistem koagulasi serta 

berbagai sitokin. Pertahanan seluler terdiri dari sel fagosit, sel degranulasi, dan sel 

natural-killer (sel NK).1,4,8 

 

2.2 Sistem Imun Adaptif 

Respons imun adaptif merupakan respons imun yang terbentuk setelah 

terjadinya paparan dengan substansi antigen tertentu sebelumnya sehingga 

membentuk suatu pertahanan yang spesifik untuk antigen tersebut. Imun adaptif 

memiliki kemampuan memori sehingga dapat mengenali antigen yang 

sebelumnya sudah terpapar. Komponen penting dalam imunitas adaptif yaitu 

limfosit B dan limfosit T.1,2,4  

 

 
Gambar 2.1. Tipe Imun Adaptif 

    Dikutip dari : Abbas dkk1 

 

Sistem imun adaptif memiliki dua mekanisme, yaitu imunitas yang dimediasi 

oleh sel (tipe seluler) dan imunitas yang dimediasi oleh antibodi (tipe humoral). 
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Imunitas tipe seluler yang berperan penting yaitu limfosit T untuk melawan 

antigen intraseluler. Imunitas tipe humoral yang berperan penting yaitu limfosit B 

dalam menghasilkan antibodi. Antibodi yang terbentuk akan mengeliminasi 

antigen  ekstraseluler  tetapi tidak  dapat  mencapai  antigen  yang  telah  hidup  di 

dalam sel (gambar 2.1). Kedua mekanisme terjadi dalam arkus respons imun.4,5,7 

Arkus respons imun merupakan interaksi antara antigen dengan sistem imun 

adaptif. Arkus respons imun terdiri dari 3 fase yaitu aferen, pengolahan, dan 

efektor. Fase aferen terjadi mulai dari antigen masuk ke dalam tubuh sampai 

dideteksi pertama kali oleh reseptor pada limfosit T dan B. Fase pengolahan 

terjadi di dalam kelenjar limfoid, seperti kelenjar getah bening dan limpa, untuk 

mengaktivasi sel limfosit. Fase efektor dimulai ketika efektor imun menyebar dari 

kelenjar limfoid ke seluruh tubuh melalui darah (gambar 2.2).2,4,5 

Fase aferen dari arkus respons imun terdiri dari pengenalan awal, transportasi, 

dan presentasi zat antigenik pada sistem imun adaptif. Pengenalan dimulai dengan 

antigen presenting cells (APCs) yang merupakan sel khusus untuk mengikat dan 

memfagosit suatu antigen. APC bermigrasi ke kelenjar getah bening setelah 

proses fagositosis. APC mencerna protein antigenik dengan proteolisis menjadi 

banyak fragmen peptida. Setiap fragmen peptida akan berikatan dengan human 

leukocyte antigen (HLA) pada permukaan APC membentuk epitop yang unik. 

Kombinasi protein peptida dan HLA dikenali oleh reseptor limfosot T CD4+ dan 

CD8+. Molekul major histocompatibility complex (MHC) kelas I (HLA-A, -B, -C) 

berfungsi untuk mempresentasikan antigen ke limfosit T CD8+. Limfosit T CD8+ 

meliputi sel NK dan sel T regulator. Molekul MHC kelas II (HLA-DR, DP, dan 

DQ) mempresentasikan antigen di permukaan limfosit T CD4+ atau limfosit T 

helper. Molekul kelas I terdapat pada hampir semua sel berinti, sedangkan 

molekul kelas II hanya pada sel makrofag dan sel dendritik.1,4,5 

Fase pengolahan merupakan proses aktivasi atau sensitisasi dari limfosit naif 

dalam kelenjar getah bening dan limpa karena adanya interaksi dengan antigen. 

Limfosit T CD4+ adalah sel utama dalam pemrosesan kekebalam tubuh. Limfosit 

T CD4+ pada fase awal diklasifikasikan sebagai sel T helper-0 (Th0), kemudian 

berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. T helper-1 (Th1) menyekresi interferon 
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gamma (IFN-γ), dan tumor necrosis factor β (TNF-β). T helper-2 (Th2) 

menyekresi IL-4, IL-5, dan IL-10 . Sel Th17 menghasilkan IL-17, IL-21, dan IL-

22 yang terlibat dalam beberapa kondisi autoimun, termasuk beberapa bentuk 

uveitis. Sel T regulatory (Treg) berfungsi sebagai toleransi imun dengan 

menurunkan fungsi sel T dan mencegah  autoreaktivasi  sel  T. Fungsi utama 

limfosit T adalah mengaktivasi limfosit B dalam pembentukan antibodi.1,4,5 

Fase efektor terjadi saat efektor imun menyebar dari kelenjar limfoid ke 

seluruh tubuh melalui darah untuk mengeliminasi atau netralisasi antigen asing. 

Efektor spesifik antigen ada dua bagian utama yaitu limfosit T dan limfosit B 

dengan antibodinya. Efektor limfosit  membutuhkan dua paparan terhadap antigen 

untuk mencapai efek maksimum. Paparan awal (aktivasi) terjadi di kelenjar getah 

bening dan paparan kedua (restimulasi) terjadi di jaringan perifer dimana antigen 

berasal. Limfosit T efektor memiliki dua jenis, 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.1,4,5 

 

                           
Gambar 2.2  Arkus respons imun 

Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology4 

 

III. Sistem Imun Mata 

Sistem imun mata terdiri dari lima bagian sesuai dengan imunitas regional, 

yaitu pertama permukaan mata, kedua konjungtiva, ketiga kornea, keempat bilik 

mata depan, uvea anterior, serta vitreus, dan kelima retina, epitel pigmen retina, 
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koriokapilaris, serta koroid. Mata memiliki suatu mekanisme imun yang istimewa 

yaitu immune privilege. Immune privilege merupakan sistem pertahanan dalam 

melawan organisme patogen tanpa disertai reaksi inflamasi yang dapat 

mengganggu fungsi dari penglihatan. Proses immune privilege tercapai melalui 

tiga mekanisme, antara lain mekanisme menurunkan reaksi inflamasi, mekanisme 

mencegah sel yang telah teraktivasi agar tidak merusak jaringan dan mekanisme 

yang membantu toleransi terhadap antigen.5,9,10 

 

3.1 Respons Imun Permukaan Mata  

Mata berhubungan langsung dengan dunia luar sehingga sering terpapar polusi 

dan berisiko tinggi terjadinya invasi dari patogen. Permukan mata memiliki 

beberapa lapis perlindungan yaitu kelopak mata, bulu mata, lapisan air mata, 

konjungtiva, dan epitel kornea. Kelopak mata dan bulu mata merupakan lapisan 

terluar dari pertahanan permukaan mata. Bulu mata melindungi permukaan mata 

dari debu dan benda asing. Respons berkedip dari kelopak mata menggerakkan air 

mata melintasi permukaan bola mata dengan membersihkan organisme 

infeksi.3,5,11,12 

 

 
Gambar 3.1 Lapisan Air Mata 

 Dikutip dari : Dartt dkk5 

 

Air mata merupakan bentuk pertahanan kedua dan berfungsi untuk melumasi 

dan melindungi permukaan bola mata. Air mata juga membatasi pertumbuhan, 
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kolonisasi, dan kelangsungan hidup mikroorganisme di permukaan bola mata. Air 

mata memiliki tiga lapisan, yaitu lapisan lipid yang merupakan lapisan terluar, 

lapisan akuos, dan lapisan musin. Lapisan lipid melumasi permukaan mata dan 

memperlambat penguapan dari air mata. Lapisan akuos mengandung banyak 

protein antimikroba termasuk  lisozim, laktoferin, dan imunoglobulin A (IgA) 

sekretori. Lapisan musin melindungi epitel dari debris dan penetrasi dari 

patogen.3,5,11 

 

3.2 Respons Imun Konjungtiva  

Konjungtiva terdiri dari lapisan epitel dan substansia propia. Konjungtiva 

memiliki banyak sel langerhans, sel dendritik, dan makrofag yang berfungsi 

sebagai antigen-presenting cell (APC). Substansia propia kornea memiliki banyak 

sel efektor, terutama sel mast.4,9,10 

Konjungtiva mengandung mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) yang 

saling berhubungan dengan jaringan mukosa lain di tubuh seperti saluran 

pernapasan, usus, dan saluran kemih. Bagian mukosa ini memilik ciri yang 

spesifik, yaitu kaya akan APC, struktur khusus untuk memproses antigen secara 

lokal, dan sel efektor yang unik. Jaringan limfoid di konjungtiva disebut dengan 

conjunctiva-associated lymphoid tissue (CALT) yang berfungsi secara lokal 

dalam pengawasan kekebalan dan membantu memodulasi respons imun segmen 

anterior dan permukaan bola mata.4,9,13 

 

3.3 Respons Imun Kornea 

Kornea memiliki sel-sel epitel yang bertautan erat sehingga berfungsi sebagai 

sawar pelindung masuknya patogen. Kornea pada bagian perifer dan sentral 

memiliki lingkungan mikroimun yang berbeda. Kornea bagian perifer atau limbus 

memiliki banyak pembuluh darah dan sel Langerhans, sedangkan kornea bagian 

sentral tidak memiliki APC. Sel epitel kornea menyekresi sitokin untuk 

mengaktifkan respons imun saat terjadinya trauma atau infeksi, misalnya 

interleukin-1 (IL-1α) untuk merekrut APC ke kornea bagian sentral. Kornea 

bagian perifer memiliki banyak komplemen, imunoglobulin G (IgG), dan 

imunoglobulin M (IgM) dari plasma, tetapi pada bagian sentral hanya memiliki 
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sedikit IgM. Sel efektor imun tidak atau jarang terdapat pada kornea normal. 

Neutrofil, monosit, dan limfosit sebagai sel efektor dapat langsung bermigrasi 

menuju stroma apabila stimulus kemotaksis teraktivasi.4,10,13 

Immune privilege kornea memiliki tiga proses penting dalam mempertahankan 

kejernihan kornea. Proses pertama yaitu menghambat fase aferen yang terjadi 

karena sistem limfatik dan APC yang sangat kurang di kornea. Proses kedua  yaitu 

deviasi dari respons imun ke toleransi imun berupa anterior chamber associated 

immune deviation (ACAID). Proses ketiga yaitu menghambat fase eferen berupa 

tidak adanya pembuluh darah di kornea yang berperan dalam membatasi 

kerusakan yang disebabkan oleh infiltrasi dari leukosit saat terjadinya 

inflamasi.14,15,16 

 

3.4 Respons Imun Bilik Mata Depan, Uvea Anterior, dan Vitreus 

Humor akuos terdapat pada bilik mata depan dan berfungsi menyediakan 

media yang unik untuk komunikasi antara sel sitokin, sel imun, dengan sel-sel 

pada iris, badan siliar, dan endotelium dari kornea. Humor akuos mengandung 

sitokin imunomodulator, neuropeptida, dan komplemen inhibitor. Badan siliar 

memiliki sawar darah okular sehingga makromolekul tidak dapat menembus 

badan siliar menuju humor akuos. Limfosit T dan sel mast terdapat di uvea 

anterior. Iris dan badan siliar memiliki jumlah makrofag dan sel dendritik yang 

cukup signifikan untuk berfungsi sebagai APC dan sel efektor. Vitreus berperan 

sebagai tempat melekatnya antigen sekaligus sebagai substrat untuk menempelnya 

sel leukosit.4,7,9  

Bilik mata depan memiliki immune privilege pada 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. Fase aferen dimulai ketika makrofag 

di iris mengenali dan memfagosit antigen di bilik mata depan. Paparan sitokin 

imunoregulator yang terdapat di humor akuos dan jaringan uvea, terutama 

transforming growth factor-beta2 (TGF-β2), mengubah fungsi APC pada 

makrofag uvea. Makrofag TGF-β2 yang terstimulasi antigen akan keluar melalui 
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anyaman trabekula dan kanal Schlemm masuk ke sirkulasi vena kemudian masuk 

limpa. Sinyal antigen akan diproses di limpa dan akan menghasilkan aktivasi 

limfosit T-helper, limfosit B, dan Treg. Sel Treg CD8+ akan mengubah respons 

limfosit T-helper CD4+ di limpa dan menurunkan respons hipersensitivitas tipe 

lambat limfosit T CD4+ terhadap antigen di seluruh tubuh.4,7,16  

 

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

Sistem imun pada retina dimulai dari sawar darah retina yang dibentuk oleh 

tautan erat antara sel endotel kapiler retina dan sel epitel pigmen retina yang 

bertugas mengatur pertukaran zat metabolisme dan nutrisi dari pembuluh koroid 

ke retina. Pembuluh koriokapilaris sangat permeabel terhadap makromolekul dan 

memungkinkan transudasi sebagian besar makromolekul plasma ke ruang 

ekstravaskular koroid dan koriokapilaris. Epitel pigmen retina (EPR) merupakan 

pertahanan pertama ketika sawar darah retina berhasil ditembus. Retina tidak 

memiliki saluran limfatik meskipun memiliki banyak APC potensial. 

Koriokapilaris dan koroid mengandung banyak APC potensial, terutama makrofag 

dan sel dendritik. EPR dapat diinduksi untuk mengekspresikan molekul MHC 

kelas II. Sel efektor tampak absen dari retina normal. Sel mast tampak banyak di 

koroid, terutama di sekitar arteriol, tetapi limfosit hanya sedikit. EPR dan berbagai 

jenis sel dalam retina dan koroid (misalnya pericytes) dapat mensintesis sitokin 

(misalnya TGF-β) yang dapat mengubah respons imun selanjutnya. 4,7,8,12 

 

IV. Simpulan 

     Mata merupakan organ tubuh yang berhubungan langsung dengan dunia luar 

sehingga rentan terjadi suatu peradangan karena terus-menerus terpapar agen 

infeksius.  Organ mata yang rusak karena terjadinya suatu peradangan  dapat 

mengakibatkan gangguan dari fungsi visual mata. Immune privilege yang dimiliki 

mata berperan sangat penting dalam menghindari respons imun yang berlebihan 

untuk menjaga fungsi visual melalui mekanisme menurunkan reaksi inflamasi, 

mekanisme mencegah sel yang telah teraktivasi agar tidak merusak jaringan dan 

mekanisme yang membantu toleransi terhadap antigen.
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