
IMMUNITAS SELULER

SEL –T Pembunuh ( Killer )
Sel-T pembunuh yang telah
terbentuk meninggalkan jaringan
lymphatic menuju tempat
antigen dan menghancurkan
antigen-antigen tersebut secara
langsung melalui cara sebagai
berikut :



1. Mengikat dirinya dengan antigen
membran pada mikroorganisme,
kemudian mensekresikan suatu zat
lymphotoxin untuk menghancurkan
antigen ( membran miroorganisme )
tersebut sehingga mematikan
mikroorganisme.

2. Menghasilkan protein-protein limfokin
yang berfungsi :

a. Memperkuat daya phagositosis
mikrophag.



b. Menarik makrophag ke daerah infeksi.

c. Menarik granulosit ( bersifat seperti 

chemotaxin ).

d. Mengikutsertakan limfosit-limfosit lain 

yang belum aktif menjadi aktif seperti 

sel-T pembunuh.





Sel-T pembantu ( Helper-T4)

 Fungsi T4 adalah :

a. Menghasilkan interleukin-2 yang 

menyebabkan sel-T pembunuh lebih

cepat berkembang biak.

b. T4 dan zat-zat kimia yang diproduksinya

sangat diperlukan oleh B-limfosit ( sel

plasma) untuk memproduksi antibodi.



Sel-T Supressor (T8)

 Fungsi T8 :

a. Mengurangi produksi antibodi oleh sel-

sel plasma dengan cara menghambat

aktivitasT4 atau sel plasma.

b. Mengurangi keaktivan dari sel-T 

Pembunuh.



Sel-T Memory

Diproduksi untuk “mengingat” antigen

yang telah masuk ke dalam tubuh. Apabila

saat antigen yang sama menyerang tubuh

kembali, maka dengan adanya sel-T

memory, akan terjadi respon sekunder

yang lebih cepat dan lebih kuat.



Sel-T Amplifier

 Memperkuat kerja T4 dan T8 ataupun sel 

plasma.

Sel-T Hypersensitif
• Menghasilkan limfokin yang berhubungan 

dengan reaksi-reaksi alergi.



Natural Killer Limphosit



IMMUNITAS HUMORAL

 Perbandingan sel-B dan sel-T di dalam
darah adalah 30 : 70.

 Berdasarkan bentuknya sel-B tidak dapat
dibedakan dari sel-T .

 Setelah mengadakan kontak dengan
makrophag pembawa 1 jenis antigen,
sekelompok B-limfosit dengan antibodi
tertentu akan membelah dan
berdifferensiasi menjadi 2 sub populasi
yaitu sel plasma dan sel-B memory



 Setiap sel plasma memiliki kecepatan

± 120.00 molekul/menit dalam

memproduksi antibodi.

• Antibodi yang bertemu dengan antigen

akan saling melekat membentuk suatu

kompleks yang kemudian dapat

mengaktifkan sistem immunologis tubuh

lainnya untuk menghancurkan antigen

tersebut.



 Kontak pertama antara sel-sel B dan sel-

sel T dengan antigen beserta reaksi dari 

sel-sel tersebut terhadap antigen yang 

masuk disebut respon primer.

 Apabila terjadi antigen yang sama 

memasuki tubuh untuk yang kedua kalinya 

atau lebih disebut respon sekunder.



HUBUNGAN IMMUNITAS

DENGAN IMMUNISASI
 Immunitas berdasarkan cara

memperolehnya, dibagi menjadi :

1. Immunitas aktif

Bila seseorang secara aktif membentuk
sendiri immunitasnya terhadap suatu
penyakit.

2. Immunitas pasif

Bila immunitas itu berasal dari luar yang
kemudian masuk (dimasukkan) ke dalam
tubuh.



Lama waktu respon imun dimulai dengan penemuan

patogen dan menyebabkan formasi memori imunologikal

aktif.



Immunitas Aktif

 A. Didapat secara alamiah

Immunitas didapatkan bila sesorang
terserang suatu bibit penyakit ( terutama
mikroorganisme ), kemudian menjadi sakit
,sementara itu di dalam tubuhnya
dikembangkan immunitas humoral dan
seluler terhadap bibit penyakit tersebut. 
Bila immunitasnya dapat mengatasi bibit
penyakit,maka akan sembuh dan menjadi
kebal khusus terhadap penyakit tersebut.



B. Dimasukkan secara buatan

antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh

dengan tujuan agar tubuh dapat

membentuk anti bodi ( immunitas) tetapi

tidak mengalami sakit yang berat.

• Antigen-antigen tersebut dapat berupa :

1. Vaksin adalah suatu suspensi

mikroorganisme atau bagian

mikroorganisme ( virus, reketsia, bakteri )



2.  Toxoid adalah toksin yang sudah 

dihilangkan daya racunnya tanpa 

mengubah sifat keantigenannya untuk 

mendorong produksi antibodi tubuh 

terhadapnya.



Immunitas Pasif

 Di bagi menjadi :

1. Didapat secara ilmiah

immunitas ini didapatkan oleh bayi yang
baru lahir sampai ± 6 bulan, dari ibunya.

2. Dimasukkan secara buatan

Immunitas ini diperoleh bila seseorang
disuntikkan Gamma-globulin (lg G ) atau
immunoglobulin lain yang didapat dari
darah orang-orang yang telah kebal
terhadap suatu penyakit.



Pada immunitas ini  hanya bertahan 

beberapa minggu saja, karena 

immunoglobulin yang berasal dari luar 

tubuh akan diuraikan dan hilang dari 

tubuh orang tersebut.

Selain itu pada suntikan pertama 

menimbulkan kepekaan, suntikan kedua 

atau selanjutnya menimbulkan pegal-pegal 

sendi, demam, ruam kulit, kelenjar lymph 

membengkak, bahkan shock anaphylactic,



IMMUNISASI

Immun ialah suatu keadaan yang kebal

terhadap suatu penyakit.

Immunisasi adalah suatu perlakuan yang

mengakibatkan seseorang menjadi kebal

( immun ) terhadap suatu penyakit.



Immunisasi terbagi menjadi :

A. Immunisasi aktif dimana tubuh sendiri

membentuk immunitas (antibodi ) 

terhadap bibit penyakit dengan cara

memasukkan vaksin ( melalui suntikan

atau melalui mulut) atau toxoid ke dalam

tubuh seseorang.



B. Immunitas Pasif dimana tubuh

mengimport immunitas dengan

menyuntikan ke dalam tubuh

immunoglobulin atau serum yang telah

kebal terhadap suatu penyakit.

Immunisasi pasif harus melalui suntikan

karena bila melalui oral ( mulut )sebagian

besar Immunoglobulin akan dicernakan di

dalam pencernaan.



Immunisasi pasif sering dilakukan saat 

keadaan darurat dimana diperkirakan 

tidak ada waktu yang cukup untuk 

pembentukan antibodi untuk melawan 

antigen yang masuk, sehingga 

membahayakan jiwa penderita.

Contoh : pemberian serum anti bisa ular 

pada orang yang di gigit ular berbisa





JENIS-JENIS IMMUNISASI
1. Immunisasi BCG

vaksin BCG memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit

tuberkulosis ( TBC ). BCG diberikan 1 kali sebelum anak berumur 2 

bulan. BCG ulangan tidak dianjurkan karena keberhasilannya

diragukan.

Vaksin disuntikkan secara intrakutan pada lengan atas, untuk bayi

berumur kurang dari 1 tahun diberikan sebanyak 0,05 ml dan

unutuk anak berumur lebih dari 1 tahun diberikan sebanyak 0,1 ml.

Vaksn ini mengandung bakteri Bacillius Calmette-Guerrin hidup yang 

dilemahkan, sebanyak 50.000-1.000.000 partikel/dosis.

Kontraindikasi utuk vaksinasi BCG adalah penderita gangguan

sistem kekebalan ( misalnya penderita leukemia, penderita yang 

menjalani pengobatan steroid jangka panjang, penderita infeksi HIV).



Immunisasi BCG





Immunisasi DPT

Immunisasi DPT adalah suatu vaksin 3-in-1 

yang melindungi terhadap Difteri, 

pertusis,dan tetanus.

Difteri adalah suatu infeksi bakteri yang 

menyerang tenggorokan dan dapat

menyebabkan kompikasi yang serius atau

fatal.



Pertusis ( batuk rejan ) adalah infeksi 

bakteri pada saluran udara yang ditandai 

dengan batuk hebat yang menetap serta 

bunyi pernafasan yang melengking. 

Pertusis berlangsung selama beberpa 

minggu dan dapat menyebabkan serangan 

batuk hebat sehingga anak tidak dapat 

bernafas, makan atau minum. Pertusis juga 

dapat menimbulkan komplikasi serius, 

seperti Pneumonia, kejang dan kerusakan 

otak.



Tetanus adalah infeksi bakteri yang bisa

menyebabkan kekakuan pada rahang serta

kejang.

Vaksin DPT adalah vaksin 3-in-1yang bisa

diberikan kepada anak yang 

berumurkurang dari 7 tahun.  Biasanya

vaksin DPT terdapat dalam bentuk

sntikan, yang disuntikkan pada oto lengan

atau paha.



Immunisasi DPT diberikan 3 kali, yaitu 

pada saat anak berumur 2 bulan (DPT I ), 

3 bulan (DPT II ), dan 4 bulan (DPT III), 

selang waktu tidak kurang dari 4 minggu. 

Immunisasi DPT ulang diberikan 1 tahun 

setelah DPT III dan pada usia prasekolah 

(5-6 tahun ).



Immunisasi DT

Vaksin DT dibuat utuk keperluan khusus, 

misalnya pada anak yang tidak boleh atau

tidak perlu menerima imunisasi pertusis, 

tetapi masih perlu menerima imunisasi

difteri dan tetanus.

cara pemberian immunisasi ini sama

dengan dengan immunisasi DPT



Immunisasi TT

Memberikan kekebalan aktif terhadap 

penyakit tetanus. ATS ( Anti Tetanus 

serum) juga dapat digunakan untuk 

pencegahan (immunisasi pasif ) maupun 

pengobatan penyakit tetanus.

Kepada ibu hamil, imunisasi TT diberikan 

sebanyak 2 kali, yaitu pada saat kehamilan 

berumur 7 bulan dan 8 bulan.



Immunisasi Polio

Memberikan kekebalan aktif terhadap 

penyakit Poliomielitis.



Immunisasi MMR

memberi perlindungan terhadap campak, 

gondongan dan campak jerman ( Rubella) 

dan disuntikkan sebanyak 2 kali.

Immunisasi  Kotipa
Vaksin untik kolera, typhus, para typhus 

A,B,C.

Pada beberpa pusat pencegahan sudah 

tidak menggunakannya lagi







TERIMAKASIH












