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BAB 7 

D A R A H 
 

� Komposisi Darah 
 

 Komposisi darah tersusun atas: 

• Plasma: Bagian cair darah, mengandung protein plasma, membentuk + 

60% volume darah 

• Sel-sel darah: Bagian padat darah (disebut hematokrit), membentuk + 

40% volume darah, terdiri atas: 

– Sel darah merah (eritrosit) 

– Sel darah putih (leukosit) 

– Keping pembeku (trombosit) 
 

 Plasma dan hematokrit akan terpisah jika darah didiamkan beberapa 

lama dalam tabung gelas (gambar 7.1). 

 

 

Gambar 7.1  Plasma dan 

Hematokrit 
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� Morfologi dan Pembentukan Sel Darah 
 

 Morfologi sel-sel darah diperlihatkan pada gambar 7.1. Leukosit 

adalah sel darah terbesar, terdiri atas granulosit dan agranulosit. Granulosit 

(memiliki granula) mencakup neutrofil, eosinofil, dan basofil. Granulosit 

memiliki inti sel dengan beberapa lobus (polimorphonuclear). Penamaan 

granulosit didasarkan atas pH zat warna yang diserap oleh masing-masing sel 

darah putih. Eosinofil menyerap zat warna eosin yang bersifat asam, basofil 

menyerap zat warna yang bersifat basa, dan neutrofil menyerap zat warna 

yang keasamannya netral.  

 Agranulosit (tak memiliki granula) terdiri atas monosit dan limfosit, 

masing-masing memiliki inti sel yang hanya terdiri atas 1 lobus. Monosit 

adalah sel darah putih terbesar, sedangkan limfosit adalah sel darah putih 

terkecil. 
 

 
 

Gambar 7.2  Morfologi sel-sel darah 

 

 Skema pembentukan sel darah disajikan pada gambar 7.3. Tampak 

bahwa eritrosit, thrombosit, dan granulosit berasal dari jaringan mieloid 

(sumsum tulang), sedangkan agranulosit berasal dari jaringan limfoid. 
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Gambar 7.3  Pembentukan darah 

 

� Eritrosit 
 

 Eritrosit dibentuk di sumsum tulang. Rerata usianya adalah 120 hari, 

lalu dihancurkan di hati dan limpa. Komponen terpenting eritrosit adalah 

hemoglobin (Hb), yang terdiri atas heme (zat besi, Fe) dan globin (protein). 
 

 Hemoglobin berfungsi mengikat dan membawa O2 dari paru ke 

jaringan serta mengikat dan membawa CO2 dari jaringan ke paru. 

 

� Nutrisi untuk pembentukan eritrosit 
  

 Kelompok nutrisi untuk pembentukan eritrosit terdiri atas kelompok 

kebutuhan umum dan kelompok kebutuhan esensial. Kelompok kebutuhan 

umum adalah asam amino, lipid, dan karbohidrat. 
 

 Kelompok kebutuhan esensial meliputi zat besi (Fe), asam folat, dan 

vitamin B12. 
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� Kadar hemoglobin 
  

 Dalam keadaan normal umumnya jumlah eritrosit sebanding dengan 

kadar hemoglobin. Jumlah normal eritrosit adalah 5 juta / mm
3
 darah, 

sedangkan kadar Hb normal pada pria adalah 14-18 g/dl, sedangkan pada 

wanita 12-16 g/dl. 
 

 Kadar Hb yang tidak normal dapat berupa: 
 

• Anemia: Kadar Hb di bawah normal. 
 

• Polisithemia: Kadar Hb di atas normal. 

 

� Tipe anemia 
 

 Anemia dibedakan menjadi: 
 

• Anemia mikrositik: Sel eritrosit lebih kecil daripada normal, umumnya 

terjadi karena defisiensi Fe. 

• Anemia normositik: Ukuran sel eritrosit normal, umumnya disebabkan 

karena perdarahan akut. 

• Anemia makrositik: Sel eritrosit lebih besar daripada normal, umumnya 

disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 atau defisiensi asam folat. 

 

� Thalasemia 
 

 Thalasemia adalah penyakit genetik karena kesalahan pembentukan 

susunan molekul globin pada Hb. Hemoglobin terbentuk bersifat abnormal, 

mudah hancur sebelum waktunya sehingga mengakibatkan anemia berat. 
 

 Pada tipe yang berat (thalasemia major), penderita seringkali 

meninggal sebelum dewasa. 
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Gambar 7.4  Thalasemia dalam keluarga 

 

 

� Leukosit 
 

 Leukosit (sel darah putih) dibedakan menjadi: 

• Granulosit, terdiri atas: 

− Eosinofil 

− Basofil 

− Neutrofil 

• Agranulosit, terdiri atas: 

− Limfosit 

− Monosit  
 

 Pembentukan dan maturasi granulosit terjadi dalam sumsum tulang. 

Agranulosit dibentuk dalam sumsum tulang, tetapi maturasinya pada 

sebagian tipe agranulosit terjadi dalam sumsum tulang, sedangkan tipe 

agranulosit lainnya terjadi pada jaringan limfoid. 

 

� Fungsi leukosit 
 

 Fungsi leukosit adalah sebagai pelaksana sistem imunitas (kekebalan) 

tubuh.  Imunitas oleh leukosit dibedakan atas: 
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• Imunitas selular: Leukosit berfungsi fagositosis (“memakan” dan 

menghancurkan) mikroba dan benda asing. 

• Imunitas humoral: Leukosit memproduksi zat kimia yang berfungsi 

menyerang dan menghancurkan mikroba serta benda asing. 

 

� Jumlah leukosit 
 

 Jumlah normal leukosit adalah 5-10 ribu / mm
3
 darah. Tipe leukosit 

yang terbanyak pertama adalah neutrofil, dan kedua terbanyak yaitu limfosit.  
 

 Keadaan jumlah leukosit yang tidak normal dapat terjadi berupa: 
 

• Leukositosis: Jumlah leukosit di atas normal. Biasanya terjadi pada 

infeksi bakteria. 

• Leukopenia: Jumlah leukosit di bawah normal. Biasa terjadi pada infeksi 

virus yang menekan kekebalan tubuh. 

 

� Leukemia 
 

 Leukemia adalah penyakit ganas dan progresif yang menyerang 

sumsum tulang dan organ pembentuk darah lain, menyebabkan jumlah 

leukosit yang sangat berlebihan dalam darah. 
 

 Pada leukemia, jumlah leukosit immatur dalam darah sangat 

meningkat, sedangkan kadar Hb sangat menurun dan jumlah thrombosit 

sangat menurun. 

 

 

� Thrombosit 
 

 Jumlah normal thrombosit adalah 150-400 ribu / mm
3
 darah. Keadaan 

tidak normal yang dapat terjadi adalah thrombositopenia, yaitu jumlah 

thrombosit di bawah normal. Fungsi thrombosit adalah peranannya dalam 

mekanisme pembekuan darah. 
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� Plasma Darah 
 

� Komposisi plasma darah 
 

 Plasma darah mengandung sejumlah protein plasma, di antaranya 

yang terpenting yaitu: 
 

• Albumin: Molekulnya terkecil, namun membentuk 60% protein plasma.    

• Globulin: Terdiri atas α-, β-, dan γ-globulin, membentuk 30% protein 

plasma. 

• Fibrinogen: Membentuk 4% protein plasma. 

 

� Fungsi protein plasma 
 

 Fungsi protein plasma adalah: 
 

• Albumin: Mempertahankan tekanan osmotik koloid darah. 
 

• Globulin: 
 

– α- dan β-globulin: Sebagai carrier untuk transportasi lipid, hormon, 

dan zat-zat lain dalam darah.  

– γ-globulin: Sebagai antibodi dalam sistem imunitas tubuh. 
 

• Fibrinogen: Berperan dalam mekanisme pembekuan darah. 

 

 

� Hemostasis 
 

� Tahap-tahap hemostasis 
 

 Hemostasis adalah proses eliminasi perdarahan, terdiri atas 2 tahap: 
 

1. Pembentukan sumbat thrombosit (platelet plug) 
 

2. Pembentukan fibrin stabil (koagulasi darah) 

 

� Pembentukan platelet plug 
 

 Platelet plug terbentuk segera setelah adanya perdarahan (gambar 

7.5), dimulai dengan agregasi thrombosit di sekitar area perdarahan dan 
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dilanjutkan dengan vasokonstriksi pembuluh darah serta pembentukan 

platelet plug untuk menyumbat kerusakan pada dinding pembuluh darah. 
 

 
Gambar 7.5  Platelet plug formation 

 

� Koagulasi darah 
 

 Tahap berikut hemostasis yang terjadi lebih lambat ialah 

pembentukan bekuan berbentuk gel padat yang dikonversi dari darah, diikat 

oleh anyaman serabut fibrin stabil di sekitar platelet plug. Untuk proses ini 

dibutuhkan berbagai komponen, antara lain prothrombin dan fibrinogen. 

Bekuan akhir yang terbentuk dinamakan thrombus (gambar 7.6 dan 7.7). 
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Gambar 7.6  Pembentukan fibrin stabil 

 

 
 

Gambar 7.7  Anyaman fibrin 
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� Hemofilia 

 Hemofilia adalah penyakit genetik dengan penurunan / tidak adanya 

kemampuan hemostasis (gambar 7.8), disebabkan tidak adanya faktor VIII 

(salah satu faktor yang dibutuhkan pada pembentukan thrombus). 
 

 
 

Gambar 7.8  Hemofilia 
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LATIHAN 7 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

 

1. Komposisi darah yang normal terdiri atas: 
 

 A. Bagian cair 40%, bagian padat 60% 

 B. Bagian cair 50%, bagian padat 50% 

 C. Bagian cair 60%, bagian padat 40% 

 D. Semuanya salah 

 

2. Hematokrit adalah: 
 

 A. Bagian cair darah  

 B. Bagian padat darah 

 C. Bagian cair dan padat darah 

 D. Semuanya salah  

 

3. Sel-sel darah terdiri atas: 
 

 A. Eritrosit, leukosit, dan limfosit 

 B. Eritrosit, limfosit, dan monosit 

 C. Eritrosit, leukosit, dan trombosit 

 D. Leukosit, limfosit, dan monosit 

 

4. Leukosit dibedakan menjadi: 
 

 A. Granulosit dan agranulosit 

 B. Eosinofil, basofil, dan neutrofil 

 C. Limfosit dan monosit 

 D. Semuanya salah 

 

5. Urutan morfologi dari besar ke kecil yang benar yaitu: 
 

 A. Monosit-limfosit-granulosit-eritrosit-trombosit 

 B. Monosit-granulosit-eritrosit-limfosit-trombosit 

 C. Monosit-granulosit-limfosit-eritrosit-trombosit 

 D. Semuanya salah 

 

6. Sel darah putih yang memiliki granula yang memiliki afinitas tinggi 

terhadap zat warna bersifat asam adalah: 
 

 A. Eosinofil C. Neutrofil 

 B. Basofil D. Semuanya salah 
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7. Sel darah putih yang nukleusnya terdiri atas multilobus adalah: 
 

 A. Eosinofil C. Monosit 

 B. Neutrofil D. Limfosit 

 

8. Sel darah putih yang nukleusnya terdiri atas dua lobus yang 

membentuk gambaran ‘kacamata’ adalah: 
 

 A. Eosinofil C. Monosit 

 B. Neutrofil D. Limfosit 

 

9. Sel darah putih yang nukleusnya terdiri atas satu lobus berbentuk oval 

adalah: 
 

 A. Eosinofil C. Monosit 

 B. Neutrofil D. Limfosit 

 

10. Pernyataan yang benar tentang inti sel eritrosit: 
 

 A. Tidak memiliki nukleus 

 B. Memiliki satu nukleus 

 C. Memiliki dua nuklei 

 D. Semuanya salah 

 

11. Metakarioblas merupakan progenitor bagi: 
 

 A. Eritrosit 

 B. Trombosit 

 C. Granulosit 

 D. Monosit dan limfosit 

 

12. Progenitor eritrosit adalah: 
 

 A. Mieloblas C. Rubriblas 

 B. Monoblas D. Semuanya salah 

  

13. Rerata usia eritrosit adalah: 
 

 A. 30 hari   

 B. 60 hari 

 C. 120 hari 

 D. Sepanjang usia manusia  
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14. Fungsi hemoglobin adalah: 
 

 A. Mengikat dan membawa O2 dari jaringan ke paru 

 B. Mengikat dan membawa CO2 dari paru ke jaringan 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

15. Zat nutrisi berikut mutlak dibutuhkan untuk pembentukan eritrosit, 

kecuali: 
 

 A. Zat besi  C. Asam folat 

 B. Lipid  D. Vitamin B12 

  

16. Istilah bagi penderita dengan kadar Hb di bawah normal adalah: 
 

 A. Anemia C. Trombositopenia  

 B. Leukopenia D. Semuanya salah 

  

17. Kadar Hb normal bagi wanita adalah: 
 

 A. 10-14 g/dl C. 14-18 g/dl 

 B. 12-16 g/dl D. Semuanya salah 

  

18. Jika pria carrier Thalasemia tanpa-gejala menikah dengan wanita 

carrier Thalasemia tanpa-gejala, maka anak-anak mereka: 
 

 A. Seluruhnya menderita Thalasemia 

 B. Berpeluang 1 : 2 untuk menderita Thalasemia 

 C. Berpeluang 1 : 4 untuk menderita Thalasemia 

 D. Semuanya salah 

 

19. Jumlah normal leukosit adalah: 
 

 A. 5-10 ribu / mm
3
 darah 

 B. 150-400 ribu / mm
3
 darah 

 C. 5 juta / mm
3
 darah 

 D. Semuanya salah 

 

20. Fungsi fagositosis tergolong dalam: 
 

 A. Imunitas selular 

 B. Imunitas humoral 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 
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21. Pernyataan yang benar mengenai leukemia adalah: 
 

 A. Merupakan penyakit ganas dan progresif yang menyerang hati 

 B. Jumlah leukosit immatur dalam darah sangat meningkat 

 C. Jumlah trombosit sangat meningkat 

 D. Semuanya benar 

 

22. Protein plasma yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh adalah: 
 

 A. Albumin C. Fibrinogen 

 B. Globulin D. Semuanya salah 

  

23. Protein plasma yang berfungsi dalam mekanisme pembekuan darah 

adalah: 
 

 A. Albumin C. Fibrinogen 

 B. Globulin D. Semuanya salah 

 

24. Hemostasis terdiri atas: 
 

 A. Pembentukan platelet plug 

 B. Pembentukan stabilized fibrin 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

25. Hasil akhir proses koagulasi darah adalah pembentukan: 
 

 A. Fibrin C. Thrombus  

 B. Thrombin D. Emboli  

  

26. Penyakit genetik dengan penurunan kemampuan hemostasis adalah: 
 

 A. Sindroma Down C. Thalasemia 

 B. Hemofilia D. Semuanya salah 

  

 



113 

 

BAB 8 

SISTEM KARDIOVASKULAR 
 

 Sistem kardio-vaskular terdiri atas: 

• Jantung 

• Pembuluh darah: Arteri → arteriol → kapiler → venula → vena 

 

 

� Anatomi Jantung 
 

 Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang (gambar 8.1): 

• Atrium kiri dan atrium kanan (atrium = serambi) 

• Ventrikel kiri dan ventrikel kanan (ventrikel = bilik) 

 

 

Gambar 8.1  Jantung dan ruang-ruangnya 
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� Katup-katup Jantung 
 

 Katup-katup jantung adalah: 
 

• Katup mitral (bikuspid): Antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. 
 

• Katup trikuspid: Antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. 
 

• Katup aorta: Antara ventrikel kiri dengan aorta. 
 

• Katup pulmonal: Antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. 

 

 

 

� Lapis-lapis Dinding Jantung 
 

 Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan: 
 

– Epikardium: Lapisan terluar, berupa lapisan jaringan ikat 

– Miokardium: Lapisan otot, yang berfungsi memompa darah agar 

beredar di seluruh tubuh 

– Endokardium: Lapisan terdalam, berupa lapisan sel epitel (endotel) 
 

 

 

� Beberapa Penyakit Jantung 
 

 Arteri koronaria adalah pembuluh darah yang memasok O2 dan 

nutrisi bagi otot jantung. 
 

� Penyakit jantung koroner  
 

Penyakit jantung koroner (PJK) adalah penyempitan pada arteri 

koronaria (atau percabangannya) dan menghambat pasokan O2 dan 

nutrisi bagi otot jantung. 
 

� Infark miokard  

Infark miokard (serangan jantung) adalah penyumbatan pada arteri 

koronaria (atau percabangannya), menyebabkan kematian sebagian otot 

jantung yang tak memperoleh pasokan O2 dan nutrisi. 
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� Sirkulasi Darah 
 

 Sirkulasi darah dalam tubuh dibedakan menjadi 2 sirkulasi utama 

(gambar 8.2): 
 

• Sirkulasi sistemik:  

(ventrikel kiri →) aorta → arteri → arteriol → kapiler → venula → vena 

→ vena kava (→ atrium kanan) 
 

• Sirkulasi pulmonal: 

(ventrikel kanan →) arteri pulmonalis → arteri → arteriol → kapiler → 

venula → vena → vena pulmonalis (→ atrium kiri) 

 

 

Gambar 8.2   

Sirkulasi darah 

 

 

 

 



116 

 

� Denyut dan Curah Jantung 
 

� Sistolik dan diastolik 

Kontraksi ventrikel (kiri dan kanan secara bersamaan) dinamakan 

sistolik dan relaksasi ventrikel (kiri dan kanan secara bersamaan)  

dinamakan diastolik.  

Pada sistolik ventrikel, terjadi ejeksi (pemompaan) darah ventrikel ke 

dalam aorta (oleh ventrikel kiri) dan arteri pulmonalis (oleh ventrikel 

kanan). 
 

� Volume sekuncup dan curah jantung 

Volume sekuncup (stroke volume; SV) adalah volume darah yang 

diejeksikan kedua ventrikel kiri dan kanan pada 1 × sistolik. 

Curah jantung (cardiac output; CO) adalah volume darah yang 

diejeksikan kedua ventrikel kiri dan kanan dalam waktu 1 menit. 

Jika volume sekuncup (SV) = 70 ml dan frekuensi denyut jantung 

(heart rate; HR) 72 × / menit, maka curah jantung (CO) adalah: 

 70 ml/denyut × 72 denyut/min ≈ 5 l / min 

Curah jantung (CO) adalah: 

 CO = SV × HR 

 

� Faktor-faktor yang Mempengaruhi Curah 

Jantung 
 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung adalah (gambar 8.3 

dan 8.4): 
 

1. Volume sekuncup (stroke volume), yang dipengaruhi oleh: 
 

– Volume ventrikel pada akhir diatolik terdahulu 

– Aktivitas saraf simpatis ke jantung 

– Kadar hormon epinefrin dalam plasma darah 
 

2. Denyut jantung (heart rate), yang dipengaruhi oleh: 
 

– Kadar hormon epinefrin dalam plasma darah 

– Aktivitas saraf simpatis ke jantung 

– Aktivitas saraf parasimpatis ke jantung 
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Gambae 8.3  Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung 

 

 
Gambar 8.4  Faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung 

 

� Hukum Starling 
 

 Hukum Starling menyatakan bahwa: “Volume sekuncup dipengaruhi 

oleh volume ventrikel akhir-diastolik”. 
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 Pada diastolik terjadi pengisian darah ventrikel dari atrium. Semakin 

banyak darah terisi ke ventrikel pada fase diastolik, maka semakin besar 

volume ventrikel akhir-diastolik, yang menyebabkan semakin kuatnya 

kontraksi ventrikel pada sistolik berikutnya dengan akibat semakin besarnya 

volume sekuncupnya. 

 

 

� Tekanan Darah 
 

 Tekanan darah adalah besar tekanan yang dihasilkan oleh darah 

yang ada dalam pembuluh arteri terhadap dinding pembuluh darahnya 

(gambar 8.5). 

 

 
Gambar 8.5  Tekanan terhadap dinding pembuluh darah 

 

 Tekanan darah sistolik adalah tekanan maksimum pada saat ejeksi 

ventrikel mencapai puncaknya, sedangkan tekanan darah diastolik adalah 
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tekanan minimum sesaat sebelum ejeksi ventrikel dimulai. Tekanan darah 

120/80 mm Hg berarti bahwa tekanan sistolik adalah 120 mm Hg dan 

tekanan diastolik 80 mm Hg. 
 

Tekanan darah diukur dengan alat sfigmo-manometer (tensimeter). 

 

  
 

Gambar 8.6  Sfigmo-manometer 

 

 Nilai normal tekanan sistolik adalah 100-140 mm Hg, sedangkan 

nilai normal tekanan diastolik adalah 70-90 mm Hg. Hipertensi menyatakan 

tekanan darah di atas nilai normal dan hipotensi menyatakan tekanan darah 

di bawah nilai normal. 

 

 Klasifikasi tekanan darah untuk penanganan hipertensi menurut 

WHO (1999) dinyatakan seperti terlihat pada tabel 8.1. 
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Tabel 8.1  Klasifikasi tekanan darah untuk manajemen hipertensi 

(WHO, 1999) 
 

 Sistolik Diastolik 

Optimal < 120 < 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal tinggi 130-139 85-89 

Hipertensi ringan 140-159 90-99 

Hipertensi sedang 160-179 100-109 

Hipertensi berat > 180 > 110 

 

� Komplikasi hipertensi 
 

 Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita hipertensi 

antara lain yaitu: 
 

• Jantung: Jantung harus bekerja lebih keras untuk mengatasi tekanan 

darah, sehingga otot jantung membesar, menyebabkan pasokan darah tak 

adekuat dengan akibat terjadinya PJK dan infark miokard. 
 

• Ginjal: Tekanan darah yang tinggi merusak pembuluh dasar di ginjal, 

menyebabkan pasokan darah tak adekuat, sehingga mengganggu fungsi 

ginjal dan berakhir dengan gagal ginjal. 
 

• Otak: Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah di otak, sehingga 

pembuluh darah tersumbat atau pecah dan terjadi stroke. 

 

� Efek usia terhadap tekanan darah 
 

 Pada umumnya, semakin tinggi usia semakin tinggi rerata tekanan 

darah (gambar 8.7), walaupun demikian tekanan darah yang tinggi pada 

populasi usia lanjut bukan sesuatu yang wajar, sehingga tetap harus 

diturunkan. 
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Gambar 8.7  Usia dan rerata tekanan darah 

 

 

� Aliran Darah pada Vena 
 

 Efek pemompaan jantung berakhir di arteriol, sehingga pada vena 

tidak ada efek pemompaan jantung yang mendorong aliran darah. Pada vena 

terdapat katup-katup yang menjaga agar darah hanya dapat mengalir ke 

jantung dan tidak dapat mengalir ke arah sebaliknya (gambar 8.8). 
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Gambar 8.8   

Aliran darah pada vena 

 

 Aliran darah pada vena terjadi akibat: 
 

1. Kontraksi otot di sekitar vena, yang menghasilkan efek “pemompaan” 

terhadap darah vena. 

2. Pernapasan. Pada saat inspirasi, ekspansi rongga thoraks menghasilkan 

efek “penghisapan” darah vena ke rongga thoraks (menuju ke jantung). 

 

� Thrombophlebitis 
 

 Thrombophlebilitis adalah pembentukan thrombus pada vena 

disertai peradangan vena (= phlebitis) di area tersebut. Thrombophlebitis 

biasanya terjadi pada pasien yang lama terbaring tanpa bergerak di ranjang di 

rumah sakit. Tidak ada kontraksi otot tungkai bawah menyebabkan aliran 

darah vena melambat, sehingga terjadi pembentukan thrombus.  
 

 Thrombus dapat terlepas dan terbawa aliran darah, sehingga 

menyumbat arteri di bagian tubuh lain dan dapat menyebabkan infark paru, 

stroke, dan sebagainya. 
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LATIHAN 8 
 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

 

1. Sistem kardiovaskular terdiri atas: 
 

 A. Pembuluh arteri dan pembuluh vena 

 B. Pembuluh darah dan pembuluh limfe 

 C. Jantung dan pembuluh darah 

 D. Jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfe 

 

2.  Kumpulan kapiler membentuk: 
 

 A. Arteriol C. Vena 

 B. Venula D. Semuanya salah 

 

3. Katup mitral menghubungkan: 
 

 A. Atrium kiri dan ventrikel kiri 

 B. Atrium kanan dan ventrikel kanan 

 C. Ventrikel kiri dan aorta 

 D. Ventrikel kanan dan arteri pulmonalis 

 

4. Lapisan jantung yang berfungsi memompa darah adalah: 
 

 A. Epikardium C. Endokardium 

 B. Miokardium D. Semuanya benar 

  

5. Pembuluh darah yang memasok O2 dan nutrisi bagi otot jantung 

adalah: 
 

 A. Arteri koronaria C. Arteri mesenterika 

 B. Arteri karotis D. Arteri pulmonalis 

 

6. Infark miokard adalah: 
 

 A. Kekurangan oksigen dan nutrisi pada sebagian otot jantung 

 B. Perdarahan pada otot jantung 

 C. Kematian sebagian otot jantung karena tak memperoleh oksigen 

dan nutrisi 

 D. Semuanya salah 
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7. Sirkulasi darah yang hanya terjadi dalam rongga dada ialah: 
 

 A. Sirkulasi sistemik C. (A) dan (B) benar 

 B. Sirkulasi pulmonal D. (A) dan (B) salah 

 

8. Sistolik adalah: 
 

 A. Kontraksi atrium kiri dan atrium kanan 

 B. Kontraksi ventrikel kiri dan ventrikel kanan 

 C. Relaksasi atrium kiri dan atrium kanan 

 D. Relaksasi ventrikel kiri dan ventrikel kanan  

 

9. Diastolik adalah: 
 

 A. Kontraksi atrium kiri dan atrium kanan 

 B. Kontraksi ventrikel kiri dan ventrikel kanan 

 C. Relaksasi atrium kiri dan atrium kanan 

 D. Relaksasi ventrikel kiri dan ventrikel kanan  

 

10. Yang terjadi pada sistolik ventrikel adalah: 
 

 A. Pemompaan darah dari atrium ke ventrikel 

 B. Pemompaan darah dari ventrikel ke aorta dan arteri pulmonalis 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

11. Curah jantung (cardiac output) adalah: 
 

 A. Volume darah yang diejeksikan kedua atrium pada 1 kali sistolik 

 B. Volume darah yang diejeksikan kedua ventrikel pada 1 kali 

sistolik 

 C. Volume darah yang diejeksikan kedua atrium dalam waktu 1 

menit 

 D. Volume darah yang diejeksikan kedua ventrikel dalam waktu 1 

menit 

 

12. Jika pada seseorang didapatkan curah jantung (cardiac output) 5.6 

liter/menit dengan frekuensi denyut jantung 80 kali/menit, maka 

volume sekuncupnya (stroke volume) adalah: 
 

 A. 50 ml C. 70 ml 

 B. 60 ml D. Semuanya salah 
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13. Faktor-faktor yang meningkatkan volume sekuncup (stroke volume) 

adalah, kecuali: 
 

 A. Peningkatan volume ventrikel akhir-diastolik 

 B. Peningkatan kadar epinefrin plasma 

 C. Penurunan aktivitas saraf parasimpatis ke jantung 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali   

 

14. Faktor-faktor yang menurunkan frekuensi denyut jantung adalah: 
 

 A. Peningkatan aktivitas saraf simpatis ke jantung 

 B. Peningkatan aktivitas saraf parasimpatis ke jantung 

 C. Peningkatan kadar epinefrin plasma 

 D. Semuanya salah 

 

15. Hukum Starling menyatakan bahwa: 
 

 A. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh volume ventrikel 

akhir-diastolik 

 B. Volume sekuncup dipengaruhi oleh volume ventrikel akhir-

diastolik 

 C. Curah jantung dipengaruhi oleh volume ventrikel akhir-diastolik 

 D. Semuanya salah 

 

16. Tekanan darah adalah: 
 

 A. Besar tekanan yang dihasilkan oleh darah yang ada dalam 

pembuluh arteri terhadap dinding pembuluh darahnya 

 B. Besar tekanan yang dihasilkan oleh darah yang ada dalam 

pembuluh kapiler terhadap dinding pembuluh darahnya 

 C. Besar tekanan yang dihasilkan oleh darah yang ada dalam 

pembuluh vena terhadap dinding pembuluh darahnya 

 D. Semuanya benar 

 

17. Nilai normal tekanan sistolik adalah: 
 

 A. 80-120 mm Hg C. 100-140 mm Hg 

 B. 90-130 mm Hg D. 110-150 mm Hg 

 

18. Nilai normal tekanan diastolik adalah: 
 

 A. 60-80 mm Hg C. 70-90 mm Hg 

 B. 65-85 mm Hg D. 75-95 mm Hg 
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19. Kriteria hipertensi ringan menurut WHO adalah: 
 

 A. Tekanan sistolik 140-160 mm Hg 

 B. Tekanan diastolik 90-100 mm Hg 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

20. Bahaya utama hipertensi adalah komplikasi terhadap: 
 

 A. Mata, telinga, dan otak 

 B. Jantung, hati, dan ginjal 

 C. Otak, jantung, dan ginjal 

 D. Hati, limpa, dan pankreas 

 

21. Stroke adalah: 
 

 A. Peristiwa tersumbatnya pembuluh darah di otak 

 B. Peristiwa pecahnya pembuluh darah di otak 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

22. Pilihlah pernyataan yang benar: 
 

 A. Rerata tekanan sistolik bayi usia 0 tahun lebih besar daripada 100 

mm Hg 

 B. Semakin tinggi usia seseorang, semakin tinggi rerata tekanan 

darahnya 

 C. Tekanan darah tinggi pada populasi usia lanjut merupakan 

sesuatu yang wajar sehingga tak memerlukan intervensi 

 D. Semuanya benar 

 

23. Efek pemompaan darah oleh jantung: 
 

 A. Berakhir di arteriol 

 B. Berakhir di venula 

 C. Berakhir di vena kava 

 D. Tetap ada sampai darah kembali memasuki atrium di sisi 

berlawanan 

 

24. Aliran darah pada vena terjadi akibat: 
 

 A. Efek pemompaan otot di sekitar vena 

 B. Efek penghisapan rongga dada pada saat inspirasi 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 
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BAB 9 

SISTEM LIMFATIK 

 

� Cairan dan Saluran Limfe 
 

 Cairan limfe berasal dari cairan interstitial, memiliki komposisi yang 

hampir sama dengan darah, tetapi tidak mengandung eritrosit. Dalam cairan 

limfe didapatkan hampir semua protein seperti yang ada dalam plasma darah.  

Sistem limfatik merupakan rute aksessori yang memungkinkan pemindahan 

protein, debris, dan materi partikulat pada ruang interstitial (antar sel) yang 

tak mungkin dipindahkan melalui absorpsi langsung ke dalam kapiler darah, 

untuk diangkut ke dalam aliran vena (gambar 9.1). Selama 24 jam, jumlah 

cairan interstitial yang “dipindahkan” dari ruang interstitial ke dalam aliran 

vena ini berkisar antara 2 sampai 3 liter. Terhambatnya aliran limfe atau 

proses “pemindahan” ini akan menimbulkan penumpukan cairan pada ruang 

interstitial atau pembengkakan (oedema). 

 

 
Gambar 9.1  Kapiler darah, ruang interstitial, dan kapiler limfatik 

 

 Di dalam ruang interstitial terdapat kapiler-kapiler limfatik, yang 

menampung cairan interterstitial. Kapiler limfatik tersusun oleh hanya 

selapis sel endotel yang terletak di atas membran basalis, permeabel terhadap 



 

128 

 

seluruh zat terlarut dalam cairan interstitial, termasuk protein. Kapiler-

kapiler limfatik mengalirkan cairan limfe ke dalam saluran-saluran limfe 

kecil. Saluran-saluran limfe kecil bergabung ke dalam saluran-saluran limfe 

yang lebih besar, dan seterusnya. 
 

 Aliran cairan limfe digerakkan oleh otot polos pada pembuluh 

limfatik, dibantu oleh efek pemompaan otot rangka dan efek penghisapan 

rongga dada pada inspirasi. 
 

 Pada tempat-tempat tertentu saluran limfe akan melalui kelenjar-

kelenjar limfe. Kelenjar-kelenjar limfe terutama banyak didapatkan pada 

daerah leher, ketiak, lipat paha, dan di sekitar usus kecil. Sistem limfatik 

berakhir pada dua duktus limfatikus yang bermuara ke dalam vena di rongga 

thoraks (gambar 9.2). 
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Gambar 9.2  Sistem limfatik 

 

� Sistem Limfatik dan Sistem Kardio-vaskular 
 

 Telah dinyatakan di atas, bahwa aliran limfe pada sistem limfatik 

“bermuara” ke dalam aliran vena (gambar 9.3), dalam hal ini yaitu vena 
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kava. Bermuara aliran limfe ini mengembalikan protein plasma ke dalam 

darah, selain itu membawa debris dan zat-zat yang tak dibutuhkan ke ginjal 

untuk diekskresikan melalui urine. 

 

 

Gambar 9.3   

Sistem Limfatik & 

Kardio-vaskular 

 

 

 

� Kelenjar Limfe 
 

 Kelenjar limfe merupakan kumpulan sinus yang berisi cairan limfe 

(gambar 9.4). Di dalam tiap sinus terdapat sejumlah nodulus limfatik, yaitu 

kumpulan limfosit, selain itu ada pula makrofag dan sel dendritik.  
 

 Kelenjar limfe merupakan salah satu organ limfoid yang berperanan 

dalam mekanisme kekebalan tubuh. Kelenjar limfe juga berfungsi 
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memusnahkan bakteria dan mikroorganisme patogen lainnya dalam cairan 

limfe yang melaluinya.  

 

 

Gambar 9.4   

Kelenjar Limfe 
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LATIHAN 9 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

1. Cairan limfe berasal dari: 

 A. Plasma darah 

 B. Cairan intraselular 

 C. Cairan interstitial 

 D. Semuanya salah 

 

2. Saluran limfe yang bermuara ke dalam sistem vena adalah:   

 A. Kapiler limfatik  

 B. Pembuluh limfatik 

 C. Duktus thorasikus 

 D. Semuanya salah  

 

3. Pergerakan cairan limfe terjadi oleh karena, kecuali: 

 A. Pemompaan otot polos pada pembuluh limfatik 

 B. Pemompaan otot rangka 

 C. Penghisapan rongga dada pada ekspirasi 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

4. Oedema disebabkan oleh penumpukan cairan pada: 

 A. Ruang intraselular 

 B. Ruang ekstraselular 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

5. Kelenjar limfe terdapat antara lain pada: 

 A. Puncak kepala 

 B. Lipat paha 

 C. Kaki 

 D. Semuanya benar 

 

6. Nodulus limfatik berisi: 

 A. Kumpulan eritrosit 

 B. Kumpulan leukosit 

 C. Kumpulan limfosit 

 D. Semuanya salah 
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7. Fungsi kelenjar limfe yaitu: 

 A. Memusnahkan leukosit 

 B. Memusnahkan bakteria 

 C. Memusnahkan sel kanker 

 D. Semuanya benar 
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BAB 10 

SISTEM IMUNITAS 

 

� Pengertian Sistem Imunitas 
 

 Sistem imunitas (immune system) adalah sistem pertahanan alamiah 

tubuh untuk melawan (organisme) patogen. Organisme patogen yait 

organisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia: Cacing parasit, 

protozoa, fungi, bakteria, dan virus. 
 

 Sistem imunitas terdiri atas: 
 

1. Sistem imunitas bawaan (innate immune system; sistem imunitas non-

spesifik): Merupakan lini pertahanan pertama terhadap patogen. 
 

Ciri sistem imunitas bawaan adalah: 

−   Respons terbentuk cepat 

−   Respons selalu sama, tak bersifat spesifik-antigen 

−   Pajanan (exposure) berulang terhadap antigen yang sama tak 

meningkatkan respons 
 

Sistem imunitas bawaan terdiri atas komponen selular yaitu fagosit dan 

komponen kimiawi yaitu komplemen. 
 

2. Sistem imunitas adaptif (adaptive immune system; sistem imunitas 

spesifik): Reaksi pertahanan tubuh yang disesuaikan/diadaptasikan 

terhadap karakteristik antigen. 
 

Ciri sistem imunitas adaptif yaitu: 

−   Respons terbentuk lebih lambat (memerlukan waktu untuk 

beradaptasi terhadap antigen) 

−   Respons bersifat spesifik terhadap berbagai antigen. 

Pajanan awal akan membentuk sel memori, sehingga pajanan 

berikutnya dengan antigen yang sama menghasilkan respons yang 

lebih cepat. 
 

Sistem imunitas adaptif terdiri atas reseptor yang terekspresi pada 

limfosit sel T dan limfosit sel B. 
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� Antigen dan Antibodi 
 

 Antigen adalah substansi yang dianggap oleh tubuh sebagai benda 

asing atau berpotensi merusak. 
 

 Antibodi adalah Molekul yang dihasilkan oleh sistem imunitas 

sebagai reaksi terhadap antigen, berfungsi untuk menetralkan antigen. 

 

� Organ Limfoid 
 

 Sebagian kecil limfosit beredar dalam darah, sebagian besar limfosit 

berada dalam sekumpulan organ dan jaringan yang dinamakan organ 

limfoid. Organ limfoid terdiri atas organ limfoid primer dan organ 

limfoid perifer. 
 

 Organ limfoid primer merupakan tempat pembuatan dan 

pematangan limfosit (“pemrograman fungsi mendatangnya”). Organ limfoid 

perifer adalah tempat limfosit berpartisipasi dan berperan dalam sistem 

imunitas tubuh. 

 

 
Gambar 10.1  Organ limfoid 

 

Lain-lain:  Akumulasi limfosit pada permukaan traktus intestinalis 
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� Diferensiasi dan Pematangan Limfosit 
 

 Skema diferensiasi dan pematangan limfosit diperlihatkan pada 

gambar 10.2. Semua limfosit berasal dari sumsum tulang. Limfosit sel B 

(Bone-marrow) adalah satu-satunya jenis limfosit yang selain difererensiasi 

sekaligus mengalami pematangan pada sumsum tulang.  
 

 

 
 

Gambar 10.2  Diferensiasi dan pematangan limfosit 

 

 Limfosit sel T (Thymus) menuju ke timus, mengalami diferensiasi 

lebih lanjut dan pematangan di sana. Diferensiasi lebih lanjut ini 

menghasilkan T sitotoksik, T helper, dan S suppressor. Limfosit sel NK 

(Natural Killer) mengalami pematangan pada organ limfoid perifer. 

 

 Rincian perjalanan lebih lanjut limfosit setelah keluar dari sumsum 

tulang diperlihatkan pada gambar 10.3. 
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Gambar 10.3  Perjalanan limfosit dari sumsum tulang 

 

 

� Transformasi Limfosit dalam Sistem 

Imunitas 
 

 Beberapa tipe leukosit yang beredar dalam darah akan mengalami 

transformasi menjadi tipe sel lain pada saat berpindah ke jaringan (tabel 

10.1). 
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Tabel 10.1  Transformasi leukosit dalam sistem imunitas 
 

Darah  Jaringan 

Basofil → Sel mast 

Monosit → Makrofag 

Sel B → Sel plasma 

 

 

� Fagosit dan Fagositosis 
 

 Fagosit adalah sel darah putih yang dapat melakukan fungsi 

fagositosis (menelan dan menghancurkan patogen; gambar 10.4 dan 10.5). 

Fagosit terdiri atas makrofag dan neutrofil. 

 

 
 

Gambar 10.4  Fagosit 
 

� Makrofag 
 

 Makrofag adalah monosit (salah satu tipe sel darah putih) yang telah 

bermigrasi dari pembuluh darah ke ruang interstitial. Makrofag berusia 

panjang (puluhan tahun) dan tetap survive setelah melakukan fagositosis. 
 

 Aktivitas fagositosis kurang daripada neutrofil. Makrofag 

menghasilkan zat kimia sitokin. 
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� Neurofil 
 

 Neutrofil adalah salah satu tipe sel darah putih yang dapat berfungsi 

fagositosis. Usia neutrofil relatif pendek, sel mati setelah melakukan 

fagositosis. 
 

 Aktivitas fagositosis lebih tinggi daripada makrofag. Sebagian besar 

pus (nanah) adalah sel neutrofil yang mati setelah melakukan fagositosis. 

 

 

Gambar 10.5  

Fagositosis 

 

 

� Mediator 
 

 Mediator pada sistem imunitas adalah zat kimia yang berfungsi 

memediasi berbagai proses pada sistem imunitas. Asal mediator pada sistem 

imunitas adalah: 
 

• Protein plasma, misalnya komplemen 

• Leukosit, misalnya sitokin 
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� Mediator Protein Plasma dan Komplemen 
 

 Komplemen adalah komponen kimiawi sistem imunitas bawaan. 

Dalam keadaan biasa (tanpa adanya invasi patogen), komplemen merupakan 

bagian dari protein plasma. 
 

 Komplemen terdiri atas + 20 macam protein yang dapat menyerang 

dan merusak patogen 

 

� Mediator Leukosit dan Sitokin 
 

 Mediator leukosit (sel mast) berupa: 
 

− Mediator primer: Granula dalam sel mast dalam bentuk tidak aktif 

Contoh: Histamin, serotonin, heparin, dan sebagainya. 
 

− Mediator sekunder: Disintesis jika sel mast teraktivasi. 

Contoh: Leukotrien, prostaglandin, bradikinin, sitokin, dan lain-lain. 
 

 Sitokin (cytokines) adalah protein yang diproduksi sebagai respons 

terhadap antigen tertentu, berfungsi sebagai messengers kimiawi untuk 

mengatur sistem imunitas bawaan maupun adaptif. 
 

 Sitokin terutama diproduksi oleh sel T helper, tetapi juga oleh sel lain 

dalam sistem imunitas. Contoh sitokin yaitu: 
 

– Monokin: diproduksi oleh monosit dan makrofag. 

– Limfokin: diproduksi oleh sel T helper. 

 

 

� Sistem Imunitas Bawaan 
 

 Sistem imunitas bawaan mencakup antara lain: 
 

1. Anatomi eksternal dan barrier kimiawi 
 

2. Inflamasi 

 

� Anatomi Eksternal dan Barrier Kimiawi 
 

 Anatomi eksternal dan barrier kimiawi berturut-turut mencakup: 
 

• Kulit utuh 

• Sekresi kelenjar keringat, sebasea,dan air mata 
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• Selaput lendir (mukosa) 

• Sekresi mukus 

• Rambut getar (silia) pada saluran pernapasan 

• Bulu hidung 

• Refleks batuk dan bersin 

• Sekresi ludah 

• Sekresi asam lambung 

• Keasaman vagina 

 

� Inflamasi 
 

 Tahap-tahap inflamasi adalah: 
 

a. Invasi patogen 

b. Pelepasan mediator kimiawi (kinin-salah satu mediator dari protein 

plasma) dan zat-zat kimia yang dilepas oleh eosinofil dan basofil → 

vasodilatasi  dan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah 

di area invasi 

c. Difusi protein dan cairan ke ruang ekstraselular → oedema  

d. Pelepasan kemokin (salah satu satu sitokin) → efek kemotaksis: 

Menghasilkan migrasi dan eksudasi neutrofil (dan monosit) ke area 

inflamasi 

e. Fagositosis & destruksi patogen oleh komplemen 

f. Pemulihan jaringan 

 

 

� Sistem Imunitas Adaptif 
 

 Sistem imunitas adaptif adalah sistem imunitas yang terekspresi pada 

reseptor limfosit sel T dan sel B (gambar 10.6). Komponen sistem imunitas 

adaptif (gambar 10.7) adalah: 
 

1. Imunitas humoral 

2. Imunitas termediasi-sel 
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Gambar 10.6  Sistem imunitas adaptif 
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Gambar 10.7  Respons termediasi-sel dan respons humoral 

 

� Imunitas Humoral 
 

 Respons imunitas humoral dilakukan oleh antibodi, yang 

mengeliminasi patogen ekstraselular. Antibodi dihasilkan oleh sel B yang 

teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Untuk menghasilkan 
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antibodi, sel B dibantu oleh sel T helper yang teraktivasi dengan membentuk 

sitokin. 
 

 Terdapat 5 kelas Imunoglobulin (Ig), yaitu: 
 

• IgG: Pada respons imunitas sekunder 

• IgA: Pada sekresi 

• IgM: Pada respons imunitas primer 

• IgE: Pada reaksi alergi dan respons antiparasit 

• IgD: Fungsi belum jelas 

 

� Imunitas Termediasi-Sel 
 

 Imunitas termediasi-sel dilaksanakan oleh sel T, makrofag, dan sel 

NK. Sistem imunitas termediasi-sel mengeliminasi: 
 

o Patogen intraselular dan sel yang terinfeksi 

o Sel tumor 

o Sel cangkokan 
 

 Thimus berperanan penting dalam imunitas termediasi-sel karena 

merupakan tempat pematangan sel T. 
 

 Interferon adalah protein yang diproduksi oleh sel sistem imunitas, 

terdiri atas interferon-α, -β, dan –γ. Interferon-α dan –β diproduksi oleh sel 

yang terinfeksi virus, menginduksi ketahanan sel tetangga terhadap virus. 

Interferon-γ diproduksi oleh sel NK teraktivasi, mengaktivasi sel NK dan 

makrofag. 

 

� Imunodefisiensi 
 

 Imunodefisiensi dibedakan menjadi: 
 

1. Imunodefisiensi bawaan (congenital immunodeficiency) 

2. Imunodefisiensi didapat (acquired immunodeficiency) 

 

� Immunodefisiensi Bawaan 
 

 Contoh imunodefisiensi bawaan yaitu: 
 

− Agammaglobulinemia 

− Hipogammaglobulinemia 
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• Agammaglobulinemia 
 

 γ-globulin praktis tidak ada dalam darah, subjek rentan terhadap 

infeksi berulang oleh bakteria piogenik, kelainan bersifat genetik X-linked 

ataupun autosomal-recessive. 
 

• Hipogammaglobulinemia 
 

 Kadar γ-globulin rendah di bawah nilai normal. 

 

� Immunodefisiensi Didapat 
 

 Contoh imunodefisiensi didapat: 
 

− AIDS (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) 

 

• AIDS  
 

 

 AIDS merupakan tahap lanjut infeksi HIV (Human 

Immunodeficiency Virus), HIV menginfeksi sel T helper, makrofag, dan sel 

dendritik, menyebabkan apoptosis dan pemusnahan sel T helper yang 

terinfeksi oleh sel T sitotoksik serta gangguan fungsi makrofag dan sel 

dendritik.   
 

 Penderita AIDS sangat rentan terhadap infeksi bakteria, virus, dan 

jamur; juga seringkali terserang tumor seperti limfoma, sarkoma Kaposi, Ca 

serviks, dan sebagainya. 

 

 

� Hipersensitivitas 
 

 Hipersensitivitas dibedakan menjadi: 
 

• Immediate hypersensitivity: Diakibatkan oleh gangguan pada humoral 

immunity  

• Delayed hypersensitivity: Diakibatkan oleh gangguan pada cell-mediated 

immunity 
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� Immediate Hypersentivity 
 

 Contoh immediate hypersensitivity yaitu: 
 

− Syok anafilaktik 

− Rheumatoid arthritis 

− Systemic lupus erythematosus 

 

• Syok Anafilaktik 
 

 Syok anafilaksik adalah syok yang disebabkan reaksi alergi yang 

berat, parah, dan mengancam jiwa, harus segera ditangani (gambar 10.8. 
 

  
 

Gambar 10.8  Ruam anafilaktik 

 

• Rheumatoid Arthritis 
 

 Rheumatoid arthritis adalah penyakit auto-imun yang menyebabkan 

nyeri sendi dan kerusakan di seluruh tubuh (gambar 10.9). 
 

 

Gambar 10.9  Rheumatoid arthritis 
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• Systemic Lupus Erythematosus 
 

 Systemic lupus erythematosus adalah penyakit peradangan kronik 

dengan beragam manifestasi dengan perjalanan penyakit relaps dan remisi 

(kambuh dan reda) secara berulang (gambar 10.10). 
 

  
 

Gambar 10.10  Systemic lupus erythematosus 

 

� Delayed Hypersensitivity 
 

 Contoh delayed hypersensitivity yaitu: 
 

− Psoriasis 

− Multiple sclerosis 

 

•  Psoriasis 
 

 Psoriasis adalah kondisi kulit yang gatal, merah, bersisik, 

diakibatkan oleh siklus hidup sel kulit yang dipercepat. 
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Gambar 10.11  Psoriasis 

 

•  Multiple Sclerosis 
 

 Multiple sclerosis adalah penyakit yang berpotensi merusak 

kemampuan otak dan sumsum tulang belakang (gambar 10.12). 
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Gambar 10.12  Multiple sclerosis 
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LATIHAN 10 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

 

1. Sistem imunitas adalah: 
 

 A. Sistem pengendalian dan komunikasi tubuh yang terbentuk oleh 

jaringan dan organ endokrin 

 B. Sistem pengendalian tubuh yang dihasilkan oleh keseluruhan 

reaksi kimia yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh 

 C. Sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan organisme 

patogen 

 D. Semuanya salah 

 

2. Organisme berikut tergolong dalam organisme patogen, kecuali: 
 

 A. Cacing parasit  

 B. Protozoa 

 C. Bakteria 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali  

 

3. Substansi yang oleh tubuh dianggap sebagai benda asing atau 

berpotensi merusak dinamakan: 
 

 A. Antibodi 

 B. Antigen 

 C. Debris 

 D. Semuanya salah 

 

4. Sistem imunitas pada tubuh manusia terbagi menjadi: 
 

 A. Sistem imunitas selular dan kimiawi 

 B. Sistem imunitas internal dan eksternal 

 C. Sistem imunitas spesifik dan non-spesifik 

 D. Semuanya salah 

 

5. Karakteristik sistem imunitas bawaan yaitu, kecuali: 
 

 A. Reaksi pertahanan tubuh selalu sama  

 B. Reaksi imunitas tak tergantung pada karakteristik antigen 

 C. Merupakan lini pertahanan terakhir terhadap patogen 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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6. Sel memori dibentuk oleh: 
 

 A. Sistem imunitas selular  

 B. Sistem imunitas kimiawi 

 C. Sistem imunitas adaptif 

 D. Semuanya benar 

 

7. Sel darah putih yang berfungsi sebagai fagosit: 
 

 A. Eosinofil C. (A) dan (B) benar 

 B. Makrofag D. (A) dan (B) salah 

 

8. Makrofag berasal dari: 
 

 A. Eosinofil C. Monosit 

 B. Neutrofil D. Limfosit 

 

9. Sel darah putih yang menunjukkan aktivitas fagositosis terbesar adalah: 
 

 A. Makrofag C. Sel plasma 

 B. Neutrofil D. Limfosit 

 

10. Pernyataan yang benar mengenai makrofag adalah sebagai berikut: 
 

 A. Berasal dari limfosit sel B yang bermigrasi dari pembuluh darah 

ke jaringan interstitial 

 B. Mati setelah melakukan fagositosis 

 C. Menghasilkan zat kimia sitosin 

 D. Semuanya benar   

 

11. Transformasi leukosit pada saat berpindah dari pembuluh darah ke 

jaringan yaitu: 
 

 A. Eosinofil menjadi sel mast 

 B. Monosit menjadi makrofag 

 C. Limfosit sel T menjadi sel plasma 

 D. Semuanya salah 

 

12. Pus yang terbentuk pada proses peradangan infeksi terutama terdiri 

atas: 
 

 A. Eosinofil yang mati 

 B. Neutrofil yang mati 

 C. Basofil yang mati 

 D. Semuanya salah 
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13. Zat kimia yang berfungsi memediasi berbagai proses pada sistem 

imunitas dinamakan: 
 

 A. Neurotransmitter C. Mediator  

 B. Neuromodulator D. Semuanya salah  

  

14. Contoh mediator sistem imunitas yang berasal dari protein plasma: 
 

 A. Albumin 

 B. Globulin 

 C. Fibrinogen 

 D. Semuanya salah 

 

15. Contoh mediator sistem imunitas yang berasal dari leukosit adalah 

sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Monokin   

 B. Limfokin  

 C. Sitokin 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

  

16. Komponen sistem imunitas adaptif adalah reseptor yang terekspresi 

antara lain pada: 
 

 A. Limfosit sel B  

 B. Sel plasma 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

17. Bagian terbesar limfosit didapatkan pada: 
 

 A. Pembuluh darah  

 B. Organ limfoid 

 C. Jaringan interstitial 

 D. Semuanya salah 

  

18. Organ limfoid primer terdiri atas organ berikut, kecuali: 
 

 A. Sumsum tulang 

 B. Limpa 

 C. Thimus 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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19. Yang termasuk organ limfoid perifer adalah: 
 

 A. Limpa 

 B. Tonsil 

 C. Kelenjar limfe 

 D. Semuanya benar 

 

20. Limfosit dibuat dan dimatangkan pada: 
 

 A. Organ limfoid primer 

 B. Organ limfoid sekunder 

 C. Organ limfoid perifer 

 D. Semuanya salah 

  

21. Limfosit yang mengalami pematangan pada sumsum tulang adalah: 
 

 A. Sel B 

 B. Sel T 

 C. Sel NK 

 D. Semuanya salah 

 

22. Limfosit yang mengalami pematangan pada thimus adalah: 
 

 A. Sel B 

 B. Sel T 

 C. Sel NK 

 D. Semuanya salah 

 

23. Sitokin terutama diproduksi oleh: 
 

 A. Neutrofil C. Limfosit sel T helper 

 B. Makrofag D. Semuanya salah 

 

24. Sitokin yang diproduksi oleh sel T helper adalah: 
 

 A. Monokin 

 B. Limfokin 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 
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25. Anatomi eksternal dan barrier kimiawi pada sistem imunitas bawaan 

mencakup unsur-unsur berikut, kecuali: 
 

 A. Mukosa yang utuh   

 B. Sekresi kelenjar sebasea 

 C. Sekresi mukus  

 D. Semuanya benar tanpa kecuali  

  

26. Yang tidak termasuk anatomi eksternal dan barrier kimiawi sistem 

imunitas bawaan pada saluran pernapasan yaitu: 
 

 A. Bulu hidung 

 B. Pergerakan silia 

 C. Refleks batuk dan bersin 

 D. Sekresi asam lambung 

  

27. Urutan tahap-tahap inflamasi akibat invasi patogen adalah: 
 

 A. Efek kemotaksis → vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas 

dinding pembuluh darah → oedema → fagositosis dan destruksi 

patogen 

 B. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh 

darah → oedema → efek kemotaksis → fagositosis dan destruksi 

patogen 

 C. Oedema → efek kemotaksis → vasodilatasi dan peningkatan 

permeabilitas dinding pembuluh darah → fagositosis dan 

destruksi patogen 

 D. Fagositosis dan destruksi patogen →  oedema → vasodilatasi dan 

peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah → efek 

kemotaksis  

 

28.  Efek kemotaksis yang terjadi pada inflamasi akibat invasi patogen 

yaitu: 
 

 A. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh 

darah 

 B. Migrasi dan eksudasi neutrofil ke area inflamasi 

 C. Fagositosis dan destruksi patogen 

 D. Semuanya benar 
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29. Vasodilatasi pembuluh darah di area invasi pada proses inflamasi 

terjadi akibat pelepasan kinin dan messenger kimiawi lain oleh: 
 

 A. Eosinofil 

 B. Basofil 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

30. Sistem imunitas adaptif terdiri atas: 
 

 A. Imunitas internal dan imunitas eksternal 

 B. Imunitas humoral dan imunitas termediasi-sel 

 C. Imunitas selular dan imunitas kimiawi 

 D. Semuanya salah 

 

31. Ciri imunitas humoral adalah: 
 

 A. Respons oleh antibodi 

 B. Antibodi dihasilkan oleh sel plasma 

 C. Pembentukan antibodi distimulasi oleh sitokin 

 D. Semuanya benar 

 

32. Ciri imunitas termediasi-sel adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Pelaksanaannya oleh sel T, makrofag, dan limfosit NK 

 B. Mengeliminasi patogen, sel terinfeksi, sel tumor, dan sel 

cangkokan 

 C. Pelaksanaannya terutama dipengaruhi oleh thimus 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali  

 

33. Contoh imunodefisiensi didapat yaitu: 
 

 A. Agammaglobulinemia  

 B. Hipogammaglobulinemia 

 C. AIDS 

 D. Semuanya benar 

  

34. AIDS adalah singkatan dari: 
 

 A. Acute Immuno-Digestive Syndrome 

 B. Acute Immuno-Deficiency Syndrome 

 C. Acquired Immuno-Digestive Syndrome 

 D. Acquired Immuno-Deficiency Syndrome 
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35. Contoh delayed hypersensitivity adalah: 
 

 A. Rheumatoid arthritis 

 B. Systemic lupus erythematosus 

 C. Psoriasis 

 D. Semuanya salah 

 

36. Contoh immediate hypersensitivity adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Syok anafilaktik 

 B. Systemic lupus erythematosus 

 C. Multiple sclerosis 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 


