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KEMAMPUAN PATOGEN MENGHINDARI RESPON IMUN

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan beberapa mekanisme patogen menghindari respon imun.

B. Uraian dan Contoh

Kalian telah mengetahui bahwa sistem imun kita bekerja sedemikian

rupa sehingga dapat membantu kita melawan patogen penyebab penyakit. Pada

sistem imun tersebut, terdapat beberapa komponen respon imun yang bekerja

sesuai dengan fungsinya namun tetap bersinergi, sehingga dapat segera

mengeliminasi patogen dari tubuh kita.

Lalu bagaimana dari sisi patogen itu sendiri? Apakah ada kemampuan

dari patogen-petogen ini untuk menghindari respon imun dan tetap menyebabkan

penyakit? Jawabannya adalah ada. Terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan

oleh patogen sehingga dapat menghindari respon imun tersebut. Lalu mekanisme-

mekanisme seperti apa yang mereka lakukan? Nah, pada pertemuan ini kita akan

membahas mengenai kemampuan patogen untuk menghindari respon imun.

Respon Imun vs Patogen.

Pada kondisi normal, respon imun kita akan bereaksi jika ada patogen

atau benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Respon imun akan mengaktifkan

komponen-komponennya sehingga patogen-patogen ini bisa mati atau dikeuarkan

dari tubuh kita, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit. Hal ini adalah

mekanisme yang sangat baik pada tubuh kita. Perlu diingat, bahwa mekanisme

respon imun ini bekerja secara terus-menerus tanpa henti untuk menjaga tubuh

kita, karena patogen selalu berada di sekitar kita dan dapat memasuki tubuh kita

malalui berbagai macam jalur masuk. Perlawanan terhadap patogen ini dilakukan

oleh respon imun innate dan respon imun spesifik/adaptif yang secara harmonis
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bersinergi. Kalian sudah tahu bukan apa saja komponen-komponennya dan juga

fungsinya?

Namun, patogen ternyata tidak berdiam diri saja dalam menghadapi

respon imun tubuh kita. Mereka akan melakukan beberapa mekanisme untuk

menghindari respon imun dan menyebabkan penyakit. Hal ini dapat dimengerti,

karena patogen akan berusaha untuk mempertahankan hidupnya dan

memperbanyak diri. Bahkan virus, yang notabene bukan makhluk hidup pun

berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dan memperbanyak diri.

Terdapat beberapa mekanisme yang digunakan oleh patogen untuk

menghindari respon imun, antara lain :

1. Mengubah antigen. Kita tahu bahwa antigen merupakan bagian patogen

yang akan dikenali oleh respon imun. Bahkan pada respon imun spesifik,

antibodi dan sel-sel limfosit akan dihasilkan secara spesifik terhadap

antigen-antigen ini. Supaya tidak dikenali oleh respon imun spesifik,

maka patogen akan melakukan perubahan antigen, sehingga dapat

menghindari respon imun.

2. Infeksi laten. Pada jenis infeksi ini, patogen akan melakukan berbagai

cara supaya dapat bersembunyi dari respon imun dan dapat menginfeksi

sel dalam jangka waktu yang lama. Infeksi laten dapat menyebabkan

penyakit kronis dan berulang.

3. Memiliki mekanisme untuk resisten terhadap respon imun. Resistensi ini

dilakukan oleh patogen agar dapat bertahan, meskipun telah dikenali oelh

respon imun.

4. Imunosupresi. Mekanisme yang satu ini menjadikan patogen dapat

melakukan penghambatan terhadap mekanisme respon imun.

Mekanisme Patogen Menghindari Respon Imun.

1. Variasi Antigen

Antibodi dan sel-sel limfosit T merupakan komponen respon imun

spesifik yang secara langsung mengenali antigen tertentu pada patogen. Sebegitu

spesifiknya sehingga kedua komponen respon imun ini akan dihasilkan untuk

patogen tertentu saja. Mekanisme pengenalan antigen ini juga sangat penting
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untuk menghasilkan respon imun memori, dimana akan dihasilkan sel-sel limfosit

B dan T memori yang akan “mengingat” bentuk antigen dari patogen tertentu. Sel-

sel memori yang dihasilkan akan membentuk antibodi dan sel limfosit T yang

sangat cukup untuk melawan patogen yang sama yang menginfeksi kembali tubuh

kita. Sehingga respon imun berjalan lebih cepat dan kita dapat terhindar dari

penyakit yang sama di kemudian hari.

Gambar 1. Sel limfosit T (gambar kiri) dan antibodi dapat mengenali dan

berikatan dengan antigen tertentu pada patogen (sumber: gambar kiri oleh

Zinkernagel and Doherty, 1974).

Namun, patogen akan melakukan perubahan antigen-antigen ini

sehingga tidak dapat lagi dikenali oleh respon imun. Caranya bagaimana, yaitu

dengan melakukan mutasi pada gen-gen yang berperan dalam pembentukan

antigen ini. Jadi antigen adalah protein yang terdapat pada permukaan atau bagian

lain dari patogen. Karena merupakan protein, maka pembentukannya pastilah

memerlukan gen. Gen-gen inilah yang kemudian bermutasi sehingga protein

antigen yang terbentuk menjadi berbeda. Antigen baru ini yang kemudian tidak

dapat dikenali oleh respon imun. Kita akan melihat contohnya berikut ini.

Variasi Antigen pada Streptococcus pneumoniae.

Bakteri Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri yang dapat

menyebabkan pneumonia, yaitu peradangan pada kantung-kantung udara (alveoli)

pada paru-paru kita. Penyakit ini dapat menyebabkan kesulitan bernafas bai

penderitanya serta kematian jika tidak diberkan terapi yang tepat. Bakteri
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Streptococcus pneumonia memiliki struktur kapsul pada tubuhnya yang tersusun

oleh polisakarida. Untuk menghindari mekanisme respon imun, bakteri ini

melakukan perubahan pada polisakarida di kapsul ini, sehingga terdaat beberapa

variasi struktur polisakarida. Hal ini menjadikan Streptococcus pneumoniae dapat

dibedakan menjadi beberapa serotipe. Diketahui telah terdapat lebih dari 80

serotipe yang terbentuk, dimana respon imun terhadap satu serotipe tidak dapat

mengenali serotipe yang lain. Hal ini menyebabkan bakter ini dapat menyebabkan

penyakit, jika serotipe yang menginfeksi tubuh berbeda dengan serotipe yang

telah dikenali olehrespon imun (Gambar 2).

Gambar 2. Bakteri Streptococcus penumoniae dapat dibedakan menjadi beberapa

serotipe. Setiap serotipe ini akan dikenali oleh respon imun yang berbeda (sumber:

Murphy, 2012).

Variasi Antigen pada Virus Influenza.

Virus juga merupakan patogen yang dapat melakukan variasi antigen,

salah satunya adalah virus influenza. Pada virus influenza, variasi antigen bisa

dilakukan melalui mekanisme antigenic drift dan antigenic shift. Mekanisme
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antigenic drift merupakan mekanisme terjadinya mutasi titik pada gen

hemaglutinin dan neuramindase. Kedua gen ini berperan dalam pembentukan

protein hemaglutinin dan neuraminidase yang ada di permukaan virus.

Gambar 3. Protein hemaglutinin dan neuraminidase terdapat di permukaan virus.

Gambar 3. Perbedaan antara antigenic drift dengan shift (sumber: Murphy, 2012).

Protein-protein ini merupakan protein yang dapat dikenali oleh respon

imun. Sedangkan antigenic shift merupakan proses rekombinasi gen

hemaglutinin dan neuraminidase dari strain virus yang berbeda, sehingga

dihasilkan protein hemaglutinin dan neuraminidase baru dari kedua strain berbeda.
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Contoh antigenic drift adalah adanya rekombinasi gen dari virus influenza hewan

dengan manusia yang terjadi pada inang perantara.

Berikut adalah rangkuman perbedaan antara antigenic drift dan antigenic shift

Antigenic Drift Antigenic Shift
Perubahan kecil pada virus Perubahan besar pada virus

Virus baru yang terbentuk tidak terlalu
berbeda dengan yang lama

Virus baru yang terbentuk berbeda
dengan virus lama, memiliki
hemaglutinin dan neuraminidase baru

Terjadi setiap waktu Hanya sesekali terjadi

Berpengaruh pada kejadian influenza
pada daerah tertentu

Berpengaruh pada kejadian epidemic
influenza (kejadian secara global),
contohnya : kejadian luar biasa
influenza H1N1 tahun 2009.

Gambar 5. Antigeic shift pada virus influenza H7N9 (kiri) dan H1N1 (kanan).

2. Infeksi Laten.

Pada infeksi laten, patogen yang terdapat di dalam sel akan berhenti

bereplikasi sehingga tidak dapat dikenali oleh respon imun. Di fase ini, patogen

tidak menyebabkan penyakit. Tetapi ketika terdapat beberapa faktor pencetus

seperti stres, malnutrisi, obat-obatan imunosupresi, hormon dan lain-lain, yang

dapat menurunkan respon imun, maka infeksi laten akan berubah menjadi infeksi

aktif dan menyebabkan penyakit.

Infeksi laten pada Herpes Simplex Virus (HSV).
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Virus HSV dapat menyebabka luka pada daerah mulut yang disebut

dengan cold sores atau bisa juga menyebabkan luka pada daerah genital yang

disebut dengan genital herpes.

Gambar 6. Cold sores yang disebabkan karena infeksi Herpes Simplex Virus

(HSV).

Cold sores bisa ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita,

sedangkan genital herpes ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderita.

Infeksi HSV ini bisa menjadi infeksi laten. Sehingga sesekali waktu penderita bisa

sembuh, tetapi ketika respon imun penderita menurun, maka gejala-gejala infeksi

HSV dapat muncul kembali.

Gambar 7. Proses infeksi laten pada infeksi HSV.

Infeksi awal Infeksi laten Kekambuhan,
apabila ada faktor

pencetus
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Gambar 8. Infeksi laten dari Herpes Simplex Virus (HSV). Pada infeksi laten,

HSV akan bersembunyi di sel-sel saraf. Tetapi ketika terjadi penurunan respon

imun pada penderita, maka infeksi laten ini berubah menjadi infeksi aktif, dan

muncul gejala infeksi (sumber: Murphy, 2012).

3. Resistensi terhadap Mekanisme Respon Imun.

Beberapa patogen juga melakukan suatu mekanisme resistensi

terhadap respon imun. Mekanisme ini menyebabkan patogen dapat bertahan dari

respon imun yang mengenalinya. Contohnya adalah mekanisme resistensi yang

dilakukan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri penyebab penyakit

tuberkulosis ini ketika difagositosis akan menghambat fusi atau penggabungan

antara fagosom dan lisosom, yang berperan untuk mendegradasi atau merusak

patogen. Akibatnya, Mycobacterium tuberculosis tidak dapat dirusak pada proses

fagositosis ini. Jika bakteri ini menginfeksi sel-sel makrofag, maka bakteri ini

tidak dapat hancur di dalam makrofag, justru kebalikannya akan menggunakan sel

ini untuk berkembang biak.
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Gambar 9. Proses fagositosis yang dapat dihindari oleh bakteri Mycobacterium

tuberculosis.

Selain Mycobacterium tuberculosis, bakteri lain yang bisa menghindari

respon imun adalah Treponema pallidum. Bakteri ini merupakan penyebab

penyakit sifilis. Gejala penyakit ini antara lain luka pada organ genital, ruam pada

kulit dan demam. Jika berlanjut dan tidak mendapatkan terapi yang tepat, maka

akan terjadi kerusakan pada organ-organ penting seperti jantung dan otak.

Gambar 10. Perjalanan penyakit sifilis yang disebabkan oleh Treponema pallidum

(sumber: Pinterest).
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Penelitian mengenai bagaimana Treponema pallidum bisa

menghasilkan infeksi persisten masih terus dilakukan. Mekanisme bakteri ini

menghindari respon imun masih belum diketahui secara jelas. Salah satu hal yang

menarik pada bakteri ini adalah struktur membran selnya yang berbeda

dibandingkan bakteri-bakteri lainnya. Membran sel Treponema pallidum

diketahui hanya mengekspresikan sedikit lipoprotein dan lipopolisakarida serta

protein transmembran dengan densitas yang rendah (Rudolf et al, 2016). Hal ini

menyebabkan bakteri tidak dapat dikenali oleh antibodi. Mekanisme inilah yang

diduga berperan dalam resistensi bakteri Treponema pallidum terhadap respon

imun.

4. Mekanisme Imunosupresi

Sesuai dengan namanya, mekanisme patogen menghindari respon

imun kali ini dilakukan dengan menekan kerja atau fungsi dari komponen-

komponen respon imun. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh patogen

melalui mekanisme ini, seperti menghambat interaksi antara sitokin dengan sel,

menghambat interaksi antara limfosit dengan sel atau bisa juga menghambat

pengenalan sel terinfeksi oleh sel limfosit T sitotoksik.

Gambar 11. Beberapa
mekanisme imunosupresi
yang dapat dilakukan oleh
patogen (sumber: Murphy,
2012).
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Salah satu contoh mekanisme imunosupresi adalah mekanisme yang

dilakukan oleh bakteri Staphylococcus. Bakteri ini akan menghasilkan Toxic

Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) dan enterotoksin yang membentuk

superantigen (SAgs). Superantigen akan berikatan dengan molekul MHC kelas II

dan reseptor sel T (TCR) sehingga dapat mengaktifkan banyak sel limfosit T dan

menghasilkan peradangan berlebih yang kemudian dikenal dengan kondisi toxic

shock. Kondisi ini bisa menyebabkan kegagalan multiorgan dan kematian bagi

pasien. Selain itu, aktivasi yang berlebihan pada sel limfosit T akan menyebabkan

banyak sel ini mengalami apoptosis sehingga terjadi kondisi imunosupresi. Selain

sel limfosit T superantigen ini juga dapat menyeabkan banyak kematian pada sel-

sel makrofag sebagai salah satu komponen respon imun innate.

Gambar 12. Superantigen akan berikatan dengan MHC kelas II dan reseptor sel T

(TCR) sehingga terjadi aktivasi sel limfosit T yang berlebih (sumber: Immnse

Immunology Insight).

Gambar 13. Deskuamasi (pengelupasan) kulit akibat toxic shock syndrome yang

diakibatkan oleh superantigen.
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Imunosupresi juga bisa dilakukan oleh bakteri Bacillus anthracis.

Bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit antraks pada hewan ternak, namun

dapat tertular ke manusia jika terjadi kontak langsung dengan hewan terinfeksi.

Gejala yang nampak pada penderita antraks adalah luka pada daerah yang

berkontak langsung dengan hewan terinfeksi. Jika tidak mendapatkan penanganan

yang tepat, maka bakteri ini dapat menyebar ke beberapa organ tubuh penting dan

menyebabkan kerusakan organ-organ tersebut serta kematian.

Gambar 15. Struktur sel Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks (kiri), luka

pada kulit merupakan gejala awal penyakit antraks (kanan).

Bakteri Bacillus anthracis dapat mnghasilkan racun (toksin) yang

dapat memicu apoptosis pada sel-sel makrofag dan juga abnormalitas pada proses

maturasi sel-sel dendritik. Kerusakan pada komponen-komponen respon imun

innate ini akan menyebabkan imunosupresi terhadap bakteri ini.

C. Latihan

a. Sebutkan beberapa mekanisme patogen untuk menghindar dari respon

imun?

b. Apa yang menyebabkan terjadinya variasi antigen pada patogen?

c. Apa yang dimaksud dengan infeksi laten?

D. Kunci Jawaban

a. Variasi antigen, imunosupresi, infeksi laten dan resistensi terhadap

respon imun.
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b. Adanya mutasi pada gen-gen yang berperan dalam membentuk

antigen permukaan sel patogen.

c. Infeksi patogen yang berlangsung lama, karena patogen dapat

menghindari respon imun.
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