
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Teripang 

2.1.1.  Karakteristik dan Klasifikasi Teripang 

Teripang (kelas Holothuroidea) merupakan anggota filum Echinodermata. 

hidup di laut dan bersifat bentos. Seperti Echinodermata yang lain, teripang 

memiliki tubuh simetri radial dan sistem vaskular air (Kerr, 2000). Hewan ini 

banyak terdapat di paparan terumbu karang dan juga di pantai berbatu atau yang 

berlumpur.  Teripang dapat dijumpai tidak hanya di perairan dangkal.  Ada juga 

yang hidup di laut dalam, bahkan di palung laut yang terdalam di dunia pun 

terdapat teripang (Nontji, 2002). 

Tubuh teripang umumnya berbentuk bulat panjang atau silindris sekitar 10-

30 cm, dengan mulut pada salah satu ujungnya dan dubur pada ujung lainnya. 

Mulutnya dikelilingi oleh tentakel-tentakel atau lengan peraba yang kadang-

kadang bercabang-cabang (Nontji, 2002). Ada kaki tabung pada bagian ventral 

yang digunakan untuk berjalan dan mempunyai mangkuk penghisap seperti 

bintang laut. Kaki tabung juga didapatkan di dua bagian dorsal, tetapi biasanya 

digunakan untuk merasa dan untuk pernafasan (Romimohtarto dan Juwana, 2001).  
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Gambar 2.1 Morfologi umum tubuh teripang bagian luar. a). Tubuhnya 

berbentuk bulat panjang dan pada mulut dikelilingi oleh tentakel, b) Pada bagian 

ventral terdapat kaki tabung (Anonimus, 2010; Pawson and Pawson, 2008) 

Teripang adalah hewan bentik yang bergerak lambat, hidup pada dasar 

substrat pasir, lumpur pasir maupun dalam lingkungan terumbu. Teripang 

merupakan komponen penting dalam rantai pakan (food chain) di terumbu karang 

dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan (trophic levels). 

Teripang berperan penting sebagai pemakan deposit (deposite feeder) dan 

pemakan suspensi (suspension feeder). Di wilayah Indo-Pasifik, pada daerah 

terumbu yang tidak mengalami tekanan eksploitasi, kepadatan teripang bisa lebih 

dari 35 ekor/ m2, di mana setiap individunya bisa memproses 80 gram berat kering 

sedimen setiap harinya (Darsono, 2005). 

 Jenis teripang yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pantai 

timur Surabaya yaitu Phyllophorus sp. Teripang pada umumnya mempunyai 

bentuk tubuh lentur, dengan panjang berkisar 10-30 cm meskipun ditemukan ada 

yang panjang mencapai 60 cm (Holothura arta) (Choo, 2004).  

a 
b 
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Keberadaannya bersama Phyllophorus sp umum ditemukan di pantai timur 

Surabaya dan biasa dikonsumsi masyarakat sekitar sebagai makanan ringan atau 

campuran sup (Winarni et al., 2010). 

Menurut Liao et al., (2007) klasifikasi Phyllophorus sp adalah sebagai 

berikut. 

Phylum : Echinodermata 

Classis  : Holothuroidea  

Ordo  : Dendrochirotida 

Familia : Phyllophoridae 

Genus  : Phyllophorus 

Species : Phyllophorus sp 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bentuk tubuh 
Phyllophorus sp. bulat 
kadang-kadang memanjang,  

      berwarna coklat. (koleksi pribadi) 
. 
Phyllophorus sp memiliki bentuk mirip seperti bola dengan ukuran 

berkisar 10-15 cm tetapi terkadang tubuhnya dapat memanjang. Phyllophorus sp 

memiliki kaki tabung yang pendek gemuk dan terdapat filamen kecil yang disebut 

papulae merata di seluruh tubuhnya.  

Papulae ini membantu untuk berpegangan di pasir dan berlabuh di dasar 

laut. Bahkan menurut beberapa pengepul, Phyllophorus sp. kering diekspor ke 

Taiwan dan Hongkong (Winarni et al., 2010).  
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2.1.2. Kandungan dan Manfaat Teripang 

Salah satu senyawa yang terkandung dalam teripang adalah 

saponin/glikosida triterpen (echinosid, holothurin A, holothurin B, holotoxin A, 

holotoxin B, holotoxin A1, holotoxin B1, stikoposid, telenotosid, cucumariosid; 

philinopgenin A, philinopgenin B, philinopgenin C, philinopside E, synallactosid, 

hemoiedemosid, liouvillosid, calcigerosid, kerosid, DS-penaustrosid) (Chi et al., 

2005; Dang, 2007; Tian et al., 2007; Zhang, 2004). 

 

  

 

 
 
 

Gambar 2.3 

Struktur kimia 

holothurin A dan 

echinoside A 

(Dong et al., 2008) 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.4 
Struktur glikosida 
triterpen jenis 

holothurin A3 (1) dan A4 (2) (Dang et al., 2007) 
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Gambar 
2.5 

Struktur 
glikosida 

triterpen jenis holotoxins A1 (15), holotoxins B1, holotoxins A 
(17), dan B (18) (Moraes et al., 2004) 

Glikosida triterpen termasuk dalam kelompok triterpenoid, yaitu senyawa 

yang kerangka karbonnya berasal dari enam satuan isoprene dan secara biosintesis 

diturunkan dari hidrokarbon C30. Uji yang digunakan untuk mengetahui 

keberadaan triterpenoid ialah reaksi Lieberman-Burchard (Harborne, 1987).  

Golongan glikosida triterpen menunjukkan bioaktivitas sebagai anti jamur, 

anti mikroba, anti oksidan, anti proliferatif dan imunomodulasi (Althunibat et al., 

2009; Chen, 2003; Thanh et al., 2006). Dari spesies teripang Phyllophorus sp 

berpotensi imunostimulator dengan asumsi bahwa senyawa-senyawa  yang 

dikandung oleh organisme berkerabat dekat pada umumnya sama, habitat 

berpengaruh pada dominansi senyawa aktif (Gross and Konig, 2006). Jenis 

teripang Phyllophorus sp yang diperoleh dari pantai timur Surabaya ini, 

menunjukkan reaksi positif dengan pereaksi Liebermann-Burchard yang 

digunakan untuk identifikasi kandungan triterpen (Winarni et al., 2010). Glikosida 

triterpen memiliki peran yang kuat sebagai imunostimulator yaitu dengan 

menstimulasi aktivitas lisosom makrofag mencit (Aminin et al., 2001) sehingga 

meningkatkan kadar IL-12 dan berperan dalam meningkatkan proliferasi sel B dan 
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sel T limpa yang diperlukan dalam pertahan melawan patogen (Aminin et al., 

2006; Qin et al., 2008). Fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan 

eliminasi makrofag terhadap M. tuberculosis, mengingat bahwa M. tuberculosis 

yang mempunyai kemampuan bertahan hidup dan berbiak di dalam makrofag.  

 

2.2. Tinjauan tentang Mycobacterium tuberculosis 

2.2.1.  Karakteristik Mycobacterium tuberculosis 

Bakteri M. tuberculosis tergolong dalam genus mycobacterium yang 

memiliki ciri berbentuk batang kecil lurus atau bengkok, dengan tebal antara 0,2-

0,5 μm dan panjang antara 1-4 μm, bersifat aerob obligat, dan non motil. 

Koloninya tidak berwarna atau transparan (Forbes et al., 2002; Tortora et al., 

2002; Tim mikrobiologi FK UB, 2003). Struktur dinding selnya khas yang terdiri 

atas peptidoglikan dan banyak mengandung kompleks lipid. Lebih dari 60 %  sel 

mycobacterial terdiri atas lipid. Komponen lipid yang menyusun dinding sel       

M. tuberculosis terdiri atas tiga komponen utama, yaitu asam mikolik, cord factor, 

dan WaxD (Todar, 2011). Oleh karena itu mycobacterium sangat sulit untuk 

diwarnai dengan pewarna umum yang biasa digunakan seperti pewarnaan Gram 

(Forbes et al., 2002). Sebagian besar dinding bakteri ini yang berupa lipid 

sehingga memiliki ketahanan terhadap asam dan lebih tahan terhadap kimia atau 

fisik (Somantri, 2009). 
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Gambar 2.6 Mycobacterium tuberculosis dengan menggunakan scanning 
electron micrograph pada perbesaran 15.549X (Todar, 2011).  

 

2.2.2. Tuberkulosis (TB) 

Tuberkulosis (TB) merupakan suatu penyakit menular yang paling sering 

(sekitar  80%)  terjadi  di  paru-paru. Setelah mampu melewati pertahanan 

mekanik di saluran nafas. Mycobacterium tuberculosis akan menuju alveoli. 

Dalam jaringan alveoli, M. tuberculosis akan difagosit oleh makrofag alveoli 

(alveolar macrophage). Makrofag merupakan kunci utama dalam proses 

eleminasi M. tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan dan 

membelah diri dalam makrofag yang belum teraktivasi, tetapi bila makrofag telah 

teraktivasi maka sel ini dapat menghambat M. tuberculosis yang telah di fagosit. 

Sebagian besar M. tuberculosis dibunuh oleh makrofag. Pada sebagian orang, 
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bakteri ini dapat bertahan sehingga dapat menyebabkan terjadinya infeksi TB 

yang aktif (Schluger et al., 2001).  Bakteri  ini pertama kali ditemukan oleh 

Robert Koch pada  tanggal 24 Maret 1882,  sehingga  untuk mengenang  jasanya  

bakteri  tersebut diberi  nama baksil  Koch.  Bahkan,  penyakit  TBC pada  paru-

paru  kadang  disebut Koch Pulmonum (KP) (Jamb, 2007). 

 Orang  yang  pertama  kali  membuktikan  bahwa  tuberkulosis merupakan 

suatu  penyakit  yang  dapat  ditularkan, yaitu  Villemin. Menurut  Robbins  

(1957)  tuberkulosis  juga  merupakan  penyakit infeksi  kronis  yang  disebabkan   

oleh  Mycobacterium  tuberculosis,  dan  biasa terdapat  pada  paru-paru,  tetapi  

mungkin  juga pada organ lain seperti kelenjar getah bening (nodus  lymphaticus). 

Bakteri  yang masuk  ke  dalam kelenjar  getah bening  tersebut  dapat 

meminimalkan  peradangan  pada  kelenjar tersebut  disertai perubahan struktur 

jaringan. 

 Bakteri  tuberkulosis  yang  terdapat  di  dalam  kelenjar  getah  bening    

akan tertinggal dan  akan  dimakan  oleh  sel-sel  fagosit.  Apabila  jumlahnya 

sedikit maka  biasanya  mereka  segera  dihancurkan. Akan  tetapi  bila  jumlah 

bakterinya cukup  banyak  yang  tersangkut  di dalam  suatu  jaringan  atau  

apabila  virulensinya tinggi, serta jika daya tahan tubuh atau imunitas orang yang 

diserang rendah maka orang tersebut akan menjadi sakit (Misnadiarly, 2006). 

2.3. Sistem Imun 

Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk 

mempertahankan tubuh sebagai perlindungan dari bahaya yang dapat ditimbulkan 

berbagai bahan di lingkungan. Komponen sistem imun dapat berupa humoral 
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(protein) maupun selular. Imunitas merupakan mekanisme faali, yang diawali 

dengan pengenalan (respons imun). Timbulnya respons imun terjadi apabila ada 

benda asing/tak dikenal di dalam tubuh. Benda asing/tak dikenal ini, baik yang 

berasal dari luar maupun dari dalam tubuh, dinamakan antigen atau imunogen.  

Respons imun terdiri atas respon imun alami (nonspesifik) dan respon imun 

adaptif (spesifik) (Subowo, 2009). 

 

2.3.1. Sistem Imun nonspesifik 

Mekanisme fisiologik imunitas alami berupa komponen normal tubuh 

yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk ke 

tubuh dan dengan cepat menyingkirkan mikroba tersebut. Disebut nonspesifik 

karena tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu, telah ada dan siap berfungsi 

sejak lahir. Sistem imun alami merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi 

serangan berbagai mikroba dan dapat memberikan respon langsung 

(Baratawidjaja, 2006). 

Pertahanan terdepan pada sistem imun alami adalah pertahanan fisik atau 

mekanik yang meliputi kulit, selaput lendir, silia saluran nafas, batuk dan bersin. 

Apabila mikroba patogen dapat menembus pertahanan fisik ini, maka akan 

berhadapan dengan sistem pertahanan biokimia. Sekresi sebaseus, pH asam 

keringat, berbagai asam lemak yang dilepas kulit mempunyai efek denaturasi 

protein membran sel sehingga dapat mencegah infeksi yang terjadi melalui kulit. 

Lisozim dalam keringat, ludah dan air mata melindungi tubuh terhadap bakteri 
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gram positif karena dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding bakteri 

(Baratawidjaja, 2006). 

Jika mikroba patogen berhasil menembus pertahanan mekanik dan 

biokimia maka patogen itu harus menghadapi garis pertahanan sistem imun alami 

kedua, yaitu mekanisme yang saling berinteraksi dan meliputi fagositosis, respon 

peradangan dan protein antimikroba (Campbell et al., 2004). Komponen-

komponen yang berperan dalam sistem imun non spesifik adalah netrofil, 

makrofag, dan sel dendritik. Sel netrofil ini telah terdeteksi pada awal infeksi, 

serta beberapa hari setelah infeksi (Fulton et al., 2002; Pedrosa et al., 2000) dan 

dianggap memiliki peran penting dalam pengendalian pertumbuhan mikobakteri. 

Sedangkan makrofag memiliki peran penting dalam mengeliminasi bakteri atau 

partikel yang masuk melalui udara (Dannenberg, 1991, Dannenberg 1994). 

Winarni (2010) mengungkapkan bahwa Sel dendritik ini memilki peran terhadap 

antigen tubuh dimana dapat menghasilkan antigen persentisel untuk meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh. 

Sel-sel imunokompeten pada sistem imun alami juga mempengaruhi sistem 

imun adaptif melalui proses produksi sitokin, yaitu protein yang mengadakan 

komunikasi antar sel dan berperan penting dalam regulasi hasil dari respon imun 

baik itu alami maupun adaptif (Delcenserie et al., 2008). 

2.3.1.1.  Fagosit 

Fungsi menelan dan menghancurkan mikroba dimediasi oleh fagosit, yang 

meliputi netrofil dan makrofag. Netrofil merupakan fagosit polimorfonuklir dan 

termasuk dalam kelompok sel darah putih (lekosit) yang beredar bersama dengan 
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komponen selular darah lainnya. Netrofil berasal dari sel induk yang sama dengan 

sel makrofag dalam sumsum tulang. Nukleus dari netrofil terbagi menjadi tiga 

sampai lima segmen sehingga disebut juga polimorfonuklir leukosit, dan dalam 

sitoplasmanya terdapat butiran-butiran sehingga digolongkan dalam granulosit 

bersama eosinofil dan basofil (Subowo, 2009). 

Proses fagositosis merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh 

alami (sistem imun non spesifik) terhadap benda asing atau antigen, termasuk 

mikroorganisme (Baratawidjaya, 2006). Di dalam tubuh terdapat dua kelompok 

fagosit, yaitu fagosit polimorfonuklear (neutrofil) dan fagosit mononuklear (terdiri 

dari keluarga monosit dan makrofag). Neutrofil dan makrofag berperan sebagai 

efektor selular dalam respons imun non spesifik (Subowo, 2009).  

Apabila telah terjadi ikatan antara reseptor dengan mikroba, membran sel 

netrofil membentuk pseudopodia dan melekuk ke dalam membentuk fagosom 

yang mengandung mikroba tersebut. Fagosom dan lisosom (butiran-butiran dalam 

sitoplasma netrofil yang mengandung enzim) saling mendekat kemudian berfusi 

menjadi fagolisosom. Dengan terbentuknya fagolisosom, cairan lisosom yang 

mengandung berbagai enzim akan mencerna dan membunuh mikroba tersebut 

(Subowo, 2009). 

Makrofag (berasal dari kata makro yang berarti besar dan phagen yang 

berarti makan) merupakan fagosit mononuklir yang berasal dari sel prekursor dari 

sumsum tulang, dan dari promonosit yang akan membelah menghasilkan monosit 

yang beredar dalam darah. Pada tahap kedua, monosit berimigrasi ke dalam 

jaringan ikat dan mengalami proses pematangan. Sel inilah yang disebut 
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makrofag. Di dalam jaringan makrofag dapat berproliferasi secara lokal 

menghasilkan sel sejenis lebih banyak (Zukesti, 2003).  

Fungsi dari makrofag adalah sebagai fagosit profesional dan sebagai 

Antigen Presenting Cell (APC). Dalam perannya sebagai fagosit, makrofag 

bekerja sama dengan komplemen dan sistem imun spesifik. Aktivasi makrofag 

dapat dilakukan oleh mediator yang dilepaskan oleh limfosit (limfokin) yang 

dirangsang oleh antigen pada permukaannya. Aktivasi makrofag dapat pula 

diinduksi oleh komponen komplemen, interferon (IFN) atau oleh endotoksin 

berupa lipopolisakarida (LPS) produk bakteri (Subowo, 2009). Lipopolisakarida 

berperan sebagai Pathogen-Associated Molecular Pattern (PAMPs) sehingga 

dapat dikenali oleh reseptor fagosit (Abbas et al., 2003). 
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2.3.1.2.  Toll-like Receptors (TLR) 

Pada sistem non spesifik berperan sebagai sensor, memaparkan antigen 

dan menstimulasi sistem imun spesifik. Fungsi fungsi tersebut sangat tergantung 

pada peran dari pattern recognition receptor. PRR dikelompokkan ke dalam 3 

kelompok, yaitu secreted receptor, endocytic receptors dan signaling receptors. 

Secreted receptor merupakan molekul opsonins yang mengikat dinding sel 

mikroba untuk mengenal mikroba dalam fagositosis Endocytic receptor  

diekspresikan di permukaan fagosit dan memediasi  pengambilan dan tranportasi 

ke lisosom. Setelah antigen didegradasi lisosom,  peptida mikrobial hasil 

degradasi tersebut akan di presentasikan ke sel T. Mannose receptor dan 

scavenger receptor merupakan kelompok endocytic receptor. Mannose receptor 

mengenal gugus manosa yang merupakan komponen mikroba. Scavenger receptor 

mengikat dinding bakteri, sehingga mengeliminasi  bakteri di dalam sirkulasi 

(Burmester and Pezutto, 2003). Signaling receptor (signaling PRR) meliputi 

protein trans-membran dan protein sitosolik. Signaling PRR trans-membran 

dikenal dengan TLR (toll-like receptor) yang terdiri dari komponen ekstra seluler 

yang kaya leusin (terdiri dari 550 sampai asam amino dan berkapasitas 

mengikatkan ligan) dan komponen intraseluler (yang dikenal sebagai TIR 

(Toll/IL-IR-like) dengan panjang sekitar 200 asam amino, berfungsi meneruskan 

sinyal untuk proses selanjutnya) (Akira  dan Kaisho , 2001).  

Peran utama TLR adalah menginduksi inflamasi dan menstimulasi sistem 

imun spesifik dengan menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen. Toll-like 

receptor dapat mengenali struktur molekul umum dari mikroorganisme yang 
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dikenal sebagai PAMPs (pathogen-associated molecular pattern) (Sansonetti, 

2006). Signaling receptor bertemu dengan PAMPs menstimulasi sekresi 

menghasilkan sitokin. Sitokin tipe 1 antara lain interleukin-12 (IL-12), IL-18, dan 

IL-23, dihasilkan sebagai respons atas hadirnya mycobacteria dan berperan untuk 

pengenalan tubuh terhadap mikroba (Barnes dan Wizel, 2000; van Crevel et al., 

2002). 

Beberapa sifat dari TLR adalah (1) diregulasi dan diekspresikan secara 

berbeda dalam berbagai jenis jaringan dan tipe sel, (2) mengaktivasi respon 

seluler secara spesifik, termasuk kapasitas menyalurkan sinyal melalui NFkB, 

 AP-1, dan MAP kinase yang pilihannya tergantung pada protein adapter yang 

digunakan, (3) berkemampuan untuk melakukan oligomerasi pada cytoplasmic 

domain mereka. Oligomerasi ini tidak ekuivalen, karena TLR tertentu 

membutuhkan penyusun dalam kompleks heterodimerik, sedangkan yang lain 

dalam kodisi homomerik, (4) mampu berkomunikasi satu sama lain, misal TLR2 

dapat berfungsi sendiri maupun memfungsikan diri sebgai bagian dari TLR6 dan 

TLR1, TLR4 dan TLR2 sering sulit dibedakan karena keduanya bisa saling 

berganti ekspresi dalam situasi tertentu (Akira dan Kaisho, 2001; Horner, 2006; 

Taylor, et al.,2006). 

2.3.1.3.   Mekanisme Proteksi Tubuh Terhadap Infeksi  

Imunitas alami (non spesifik) merupakan pertahanan pertama terhadap 

infeksi. Makrofag dan sel dendritik merupakan sel-sel imunokompeten yang 

berperan utama dalam mekanisme fagositosis, pengenalan tubuh terhadap dan 

aktivitas efektor  (van Crevel et al., 2002). Makrofag dan sel dendritik akan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Efek Imunostimulatori Beberapa Fraksi Teripang Lokal Phyllophorus sp Terhadap 
 Histologi Limpa Mencit (Mus musculus) yang Diinfeksi Mycobacterium tuberculosis

Cipto Dwi Handono



menghasilkan sitokin tipe 1 yaitu IL-12 (interleukin-12), IL-18 dan IL-23 karena 

adanya Mycobacteria (Barnes & Wizel, 2000; van Crevel et al., 2002). 

Interleukin-12 berperan utama dalam pertahanan. Interleukin-12 dihasilkan 

terutama oleh sel-sel fagosit, dan merupakan sitokin yang sangat berperan dalam 

menginduksi pembentukan IFN-γ (interferon-gamma) spesifik  oleh limfosit T.  

Sitokin lain yang dihasilkan makrofag yang bekerja sinergis dalam induksi 

pembentukan IFN- γ adalah IL-18.  Selain bersinergi dengan IL-12 menginduksi 

terbentuknya IFN-γ, IL-18 juga merupakan stimulator bagi terbentuknya sitokin, 

kemokin (sitokin yang mengakibatkan mobilisasi lekosit terutama netrofil ke 

tempat terjadinya infeksi, dan faktor-faktor transkripsi lain). Interferon-γ 

menstimulasi proliferasi dan diferensiasi sel T dan beraksi pada sel B untuk 

menghasilkan antibodi yang sesuai terhadap antigen (Abbas dan Lichtmann, 

2003). 

2.3.2.  Sistem imun spesifik 

Berbeda dengan sistem imun nonspesifik, sistem imun spesifik 

mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya.  

Benda asing yang pertama kali akan segera dikenal oleh sistem imun spesifik 

sehingga terjadi sensitasi sel-sel sistem imun tersebut.  Benda asing yang sama, 

bila terbaca ulang akan dikenal lebih cepat, kemudian dihancurkan.  Oleh karena 

sistem tersebut hanya dapat menyingkirkan benda asing yang sudah dikenal 

sebelumnya, maka sistem itu disebut spesifik.  Untuk menghancurkan benda asing 

yang berbahaya bagi tubuh, sistem imun spesifik dapat bekerja tanpa bantuan 
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sistem imun nonspesifik.  Pada umumnya terjalin kerja sama yang baik antara 

antibodi, komplemen, fagosit dan antara sel T-makrofag (Baratawidjaja, 2006). 

Pada imunitas humoral, sel B melepas antibodi untuk menyingkirkan 

mikroba ekstraselular.  Sel B atau limfosit B sebagai peran utama dalam sistem 

imun spesifik humoral yang berasal dari sel multipoten di sumsum tulang.  Bila 

sel B dirangsang oleh benda asing maka akan berproliferasi kemudian 

berdiferensiasi dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi.  

Antibodi yang dilepas dapat ditemukan dalam serum.  Fungsi utama antibodi ini 

ialah pertahanan terhadap infeksi ekstraselular, virus dan bakteri serta 

menetralisasi toksinnya (Baratawidjaja, 2006). 

Pada imunitas selular, sel T akan mengaktifkan makrofag untuk 

menghancurkan mikroba atau mengaktifkan sel Tc untuk memusnahkan sel 

terinfeksi.  Sel T berasal dari sel asal yang sama seperti sel B.  Pada orang dewasa, 

sel T dibentuk di dalam sumsum tulang tetapi proliferasi dan diferensiasinya 

terjadi di dalam kelenjar timus.  Namun 90 – 95% dari semua sel T dalam timus 

tersebut mati dan hanya 5 – 10% menjadi matang dan meninggalkan timus untuk 

masuk ke dalam sirkulasi (Baratawidjaja, 2006). 

Makrofag dapat hidup lama, mempunyai beberapa granul dan melepaskan 

berbagai bahan, antara lain lisozim, komplemen dan interferon, yang semuanya 

memberikan kontribusi dalam pertahanan nonspesifik.  Setelah 24 jam, sel 

monosit akan bermigrasi dari peredaran darah ke tempat tujuan di berbagai 

jaringan dan di sana berdiferensiasi (Baratawidjaja, 1991). 
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Jadi makrofag tersebut bukanlah stadium akhir karena sel itu masih dapat 

membelah diri membentuk protein dan dapat bertahan hidup berbulan-bulan.  Sel 

tersebut disebut juga fixed macrophage dan berbentuk khusus yang tergantung 

dari alat/jaringan yang ditempati. Namanya berbeda-beda tapi semuanya 

mempunyai persamaan yaitu dapat mengikat dan memakan partikel antigen.  Sel 

kupffer di hati berupa sel besar dengan banyak projeksi sitoplasma. Makrofag 

peritoneal bebas dalam cairan peritoneum. Kehadirannya sepanjang kapiler 

memungkinkan untuk menangkap patogen dan antigen yang masuk badan dengan 

mudah (Baratawidjaja, 1991). 

2.4.  Limfosit 

Limfosit merupakan sel yang berperan utama dala sistem kekebalan 

spesifik. Limfosit banyak ditemukan dalam germinal center  limpa. Limfosit 

dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu sel T dan sel B. Kedua limfosit 

tersebut berasal dari sel – sel prekursor dan progenitor yang sama yaitu, 

pluripotent haemopoetic stem cell (PHSC) yang diproduksi dalam sumsum tulang 

belakang. Produksi sel – sel tersebut melalui suatu proses proliferasi yang disebut 

haemopoesis.salah satu sel tersebut akan berkembang menjadi sistem myeloide 

atau pluripotent meloid stem cell (PMSC), sedang sel yang lain akan berkembang 

menjadi sistem limfoid (Fedik, 2001). Dari sistem meloid dihasilkan eritrosit, 

granulosit dan megakariosit. Sedangkan dari sistem limfoid akan dihasilkan sel T 

dan sel B (Junqueria et al., 1997). 

Sel T dan sel B mempunyai peran penting dalam sistem imun spesifik. Jika 

ada antigen yang cocok dengan reseptor limfosit, maka limfosit tersebut akan 
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membelah. Pembelahan tersebut akan mempengaruhi germinal center karena pada 

germinal center banyak terdapat limfosit. Sel T bekerja pada sistem kekebalan 

spesifik yang bersifat seluler, sedangkan sel B bekerja pada sistem kekebalan 

spesifik yang bersifat humoral. Pada kekebalan humoral, sel T (Terutama sel T 

helper) berinteraksi dengan sel B dan merangsang proses proliferasi dan 

deferensiasi sel B. Pada kekebalan seluler, sel T (sel T helper) mengaktifkan 

makrofag untuk menghancurkan mikroba intraseluler yang menginfeksi sel. 

Kedua sistem kekebalan ini berkaitan erat satu dengan yang lain (Baratawidjaja, 

2006). 

Tubuh vertebrata mengandung dua jenis utama limfosit, yaitu limfosit B 

(Sel B) dan limfosit T (Sel T). Seperti makrofag, kedua jenis limfosit tersebut 

bersikulasi di seluruh darah dan limfa dan jaringan limfatik lainnya. Dalam limpa 

limfosit banyak terdapat di germinal center. Meskipun suatu antigen menghadapi 

banyak sekali kumpulan sel B dan sel T dalam tubuh, antigen tersebut hanya 

berinteraksi dengan limfosit yang mengandung resptor yang spesifik untuk 

berbagai molekul antigenik yang dimilikinya. Masing – masing limfosit terseleksi 

itu diaktifkan selanjutnya membelah dan berdiferensiasi untuk menghabisi antigen 

tersebut (Campbell, 2004). Apabila limfosit yang terseleksi membelah dan 

berdiferensiasi maka germinal center pada limpa akan membesar karena jumlah 

limfosit juga meningkat. 

Limpa merupakan jaringan limfoid terbesar dalam organisme. Limpa 

merupakan alat pertahanan penting terhadap mikroorganisme yang menerobos 

masuk sirkulasi, karena banyak mengandung sel fagosit dan ada kontak erat antara 
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darah dan sel – sel imun kompeten. Limpa juga merupakan tempat destruksi bagi 

banyak sel darah merah dan tempat pembentukan limfosit yang disensitasi oleh 

antigen dalam darah. Limpa akan bereaksi dengan antigen yang terbawa oleh 

darah dan merupakan organ tempat pembentukan antibodi (Junqueira et al., 1997). 

Dalam limpa terdapat struktur germinal center yang merupakan tempat 

berkumpulnya limfosit B. Pada jaringan limfoid sekunder, limfosit mengenal 

fragmen antigen non-self  yang  dipresentasikan (sel makrofag, sel dendrik, sel 

fagosit) (Subowo, 2009). Presentasi fragmen antigen non-self yang diikuti oleh 

sekresi IL-12 dan IL-18 yang  kemudian menstimulasi sel T menghasilkan IFN- γ, 

akan mengakibatkan proliferasi dan diferensiasi sel B yang ada di germinal center 

menjadi sel plasma dan sel memori (Campbell, 2004). Proliferasi sel B tersebut 

akan meningkatkan  diameter germinal center (Bellanti, 1993).  Proliferasi sel B 

merupakan bagian dari respon imun spesifik. Respon imun spesifik akan 

meningkat pada interaksi berulang dengan antigen yang sama. 
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