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I. Pendahuluan 

     Kornea merupakan jaringan transparan pada mata yang berfungsi sebagai 

membran pelindung dan “jendela” yang dilalui oleh berkas cahaya saat menuju 

retina. Sifat transparan atau tembus cahaya dari kornea disebabkan oleh strukturnya 

yang uniform, avaskular, dan sifat deturgesensi yaitu keadaan dehidrasi relatif 

jaringan kornea untuk memelihara kejernihannya, yang dipertahankan oleh pompa 

bikarbonat aktif pada endotel serta fungsi sawar epitel dan endotel.1,2 

     Kornea memiliki struktur dan sifat yang unik, yaitu tidak memiliki vaskularisasi, 

maka dari itu kornea memiliki mekanisme yang berbeda untuk transfer metabolit 

dan produk ekskretorisnya. Keadaan yang relatif anaerob, misalnya lingkungan 

pada mamalia laut dalam atau hewan darat yang berhibernasi, tidak akan 

mengganggu fungsi kornea secara ireversibel. Sebagian besar nutrisi seperti 

karbohidrat, vitamin, asam amino, dan substrat lainnya diterima kornea terutama 

melalui sawar endotel kornea, dan sebagian kecil berasal dari vaskularisasi limbus. 

Faktor-faktor pertumbuhan, faktor imunitas, dan substrat lainnya seperti retinol 

juga disekresikan oleh kelenjar lakrimal dan diterima kornea melalui lapisan air 

mata. Karbondioksida dan produk akhir metabolik lainnya dibuang melalui 

endotelium kornea ke humor aqueous oleh lapisan air mata, atau melalui kapiler 

limbal. Komposisi kornea ini, melalui serangkaian proses biokimia dan 

metabolisme, akan mempengaruhi fungsi penglihatan dari kornea.1,2,5,13 

     Sari kepustakaan ini akan menjelaskan mengenai komponen biokimia dan 

metabolisme pada kornea yang mempunyai peran penting dalam menjalankan 

fungsi kornea sebagai salah satu media refraktif terpenting.  

 
II. Anatomi dan Fisiologi Kornea 

     Kornea memiliki ukuran dan struktur seperti kristal sebuah jam tangan kecil. 

Bagian anterior kornea berbentuk elips, dengan diameter horizontal sekitar 11,75 

mm dan vertikal 10,6 mm. Bagian posterior kornea berbentuk bulat dengan rata-

rata diameter horizontal dan vertikal 11,7 mm. Ketebalan kornea di bagian tengah 

sekitar 0,5 mm, bertambah secara bertahap ke perifer menjadi sekitar 0,7 mm, 

seperti terlihat pada Gambar 2.1.1-6 
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     Struktur kornea normal terdiri dari air sebanyak 78%, kolagen sebanyak 12-15% 

dan proteoglikan sebanyak 1-3%. Kornea sangat sensitif karena terdapat banyak 

serabut sensorik. Saraf sensorik ini dari nervus siliaris longus yang berasal dari 

nervus nasosiliaris yang merupakan cabang saraf oftalmikus dari nervus 

trigeminus.1-5 

 

 
Gambar 2.1 Dimensi Kornea 

                 Dikutip dari: Remington 6 

 
     Pada Gambar 2.2, tampak kornea tersusun atas beberapa lapisan. Lapisan-

lapisan yang membentuk kornea dimulai dari lapisan terluar ke lapisan terdalam, 

yaitu epitel dengan lamina basalis, lapisan Bowman, stroma, membran Descemet, 

dan endotel.6,7,8,14 

 

 
Gambar 2.2 Lapisan Kornea 

      Dikutip dari: Remington 6 

 



 

 

3 

2.1. Epitel dan lamina basalis 

     Epitel memiliki ketebalan sekitar 5-10% dari total ketebalan kornea. Permukaan 

anterior epitel kornea manusia ditutupi oleh sel-sel epitel skuamosa transparan, 

tidak memiliki keratin, berlapis-lapis dan sejenis, dengan ketebalan sekitar 50 µm. 

Sel-sel epitel ini berlanjut hingga daerah limbus dan konjungtiva. Epitel terdiri dari 

tiga lapisan sel yaitu lapisan sel superfisial di anterior, lapisan wing cell, dan lapisan 

sel basal di posterior. Epitel terdiri dari lima sampai dengan enam lapis sel 

penyusun, yang terdiri dari satu sampai dengan dua lapis sel skuamosa pada bagian 

superfisial, dua sampai tiga lapis pada bagian wing cell, dan satu lapis sel basal 

kolumnar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.3.1,3,8  

     Sel epitel basal kornea secara aktif mensekresi bahan ekstraselular, yaitu 

kolagen tipe IV, laminin, heparin, dan sejumlah kecil fibronektin dan fibrin, yang 

membentuk membran dasar setebal 75 nm yang disebut lamina basal. Morfologi 

lamina basal secara mikroskopik terdiri dari dua lapisan, yaitu lamina lusida setebal 

25 nm dan lamina densa setebal 50 nm.8,13 

 

 
Gambar 2.3 Epitel Kornea dan Lamina Basalis  

   Dikutip dari: Yanoff MD 9 
 

2.2. Lapisan Bowman 

     Lapisan Bowman terletak di antara lamina basalis dan stroma. Lapisan ini 

merupakan lapisan keras, aselular, memiliki ketebalan 8-14 µm dan merupakan 

modifikasi susunan acak dari serat kolagen dan proteoglikan dari stroma superfisial 

yang terkondensasi. Serat kolagen pada lapisan Bowman tersambung dengan serat 

kolagen yang berada pada stroma, yang bersama-sama disintesa dan disekresi oleh 
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keratosit stroma. Bagian anterior dari lapisan Bowman yang berhadapan dengan 

lamina basalis memiliki permukaan yang halus. Lapisan Bowman relatif resisten 

terhadap infeksi, namun lapisan ini tidak bisa pulih kembali setelah trauma, 

melainkan akan digantikan oleh jaringan parut.1,9,10 

 
2.3. Stroma 

     Stroma merupakan lapisan kornea yang paling tebal, mencakup sekitar 90% dari 

ketebalan kornea. Bagian ini sebagian besar atau sekitar 78% terdiri atas air. Stroma 

kornea terutama tersusun atas jalinan lamella serat-serat kolagen dengan lebar 

sekitar 10-250 µm dan tinggi 1-2 µm, dan tersusun sangat teratur. Di bagian perifer, 

kolagen ini bercabang. Terbentuknya serat kolagen memakan waktu lama, kadang 

mencapai 15 bulan. Lamella berjalan sejajar dengan permukaan kornea, dan karena 

ukuran dan kerapatannya membuat kornea menjadi lapisan jernih dan dapat dilalui 

cahaya. Komponen penyusun stroma lainnya adalah keratosit, proteoglikan, garam, 

dan glikoprotein. Air, kolagen, proteoglikan, dan keratosit bekerja sama untuk 

mempertahankan transparansi kornea, sekaligus mempertahankan integritas 

struktur kornea.1,4,5 

 
2.4. Membran Descemet 

     Membran Descemet merupakan lamina basal dari lapisan endotel kornea. 

Terdiri atas 2 lamina, yaitu lamina anterior dan lamina posterior. Membran ini 

memiliki tampilan yang homogen dengan mikroskop cahaya, namun tampak 

berlapis-lapis dengan mikroskop elektron akibat perbedaan struktur antara bagian 

pra dan pasca nasalnya. Membran Descemet sangat resisten terhadap trauma dan 

enzim proteolitik, serta dapat beregenerasi. Tebal membran Descemet saat lahir 

sekitar 3 µm, diproduksi terus menerus dan menebal selama hidup hingga mencapai 

ketebalan 10-12 µm.1,5 

 
2.5. Endotel 

     Endotel berasal dari neuroektoderm, hanya memiliki satu lapis sel berbentuk 

heksagonal, memiliki ketebalan antara 20-40 µm, melekat erat pada membran 

Descemet melalui hemidesmosom dan zonula okluden. Terdapat sekitar 500.000 
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sel dengan densitas sekitar 3500 sel/mm2. Sel-sel endotel mempunyai nukleus yang 

besar dan memiliki organel sitoplasmik dalam jumlah banyak seperti mitokondria, 

retikulum endoplasmik, ribosom, dan apparatus golgi, menandakan bahwa sel 

endotel aktif bermetabolisme. Endotel memiliki tingkat metabolisme aerob 

tertinggi kedua di mata setelah sel fotoreseptor retina. Endotel berperan besar dalam 

mempertahankan deturgesensi stroma kornea. Lapisan endotel tidak mempunyai 

daya regenerasi. Trauma atau penyakit yang merusak endotel akan mengakibatkan 

sistem pompa endotel terganggu sehingga akan terjadi dekompensasi dari endotel, 

dengan cara mengurangi kepadatan sel endotel.1-8,13 

 
     Seiring berkembangnya tindakan bedah kornea seperti operasi DALK (Deep 

Anterior Lamellar Keratoplasty), penelitian untuk kepentingan pada bidang ini 

mulai dikembangkan. Pada tahun 2013, dilakukan sebuah penelitian oleh 

Harminder S. Dua, MD, PhD, dan kawan-kawan. Dr. Dua merupakan seorang 

profesor dalam bidang Oftalmologi dan Ilmu Visual dari University of Nottingham, 

UK. Dr. Dua dan kawan-kawan meneliti mengenai sebuah lapisan, dengan 

menggunakan teknik injeksi “Big Bubble”. Lapisan ini kemudian dinamakan sesuai 

nama penelitinya, yaitu lapisan Dua. Lapisan Dua adalah lapisan yang memiliki 

ukuran ketebalan sekitar 10-15 µm, berada di antara stroma dan membran 

Descemet, memiliki karakteristik kuat dan tahan terhadap tekanan. Fungsi lapisan 

Dua pada tindakan tersebut adalah sebagai penanda, agar tindakan bedah kornea 

memberikan hasil yang lebih baik.14,15 

 
III. Proses Biokimia pada Kornea 

     Serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam kornea turut menentukan 

fungsi dari kornea yang meliputi hidrasi, kemampuan mempertahankan 

transparansi dan kemampuan untuk memperbaiki diri pada keadaan trauma, juga 

difusi dan pompa ion. Proses biokimia paling penting terjadi pada lapisan endotel, 

selain pada lapisan epitel dan stroma.9,11 

 
3.1. Proses Biokimia pada Epitel 

     Fungsi fisiologis lapisan epitel kornea adalah menjadi sawar terhadap stimulus 
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eksternal, membentuk permukaan refraksi yang halus pada kornea, dan tempat 

untuk mengalirnya kelebihan cairan pada stroma. Peran ini dilakukan oleh 

junctional complex di antara epitel sel kornea yang letaknya berdekatan untuk 

mencegah masuknya agen tertentu ke dalam lapisan yang lebih dalam. Junctional 

complex memungkinkan adanya interaksi antara sel dengan sel dan sel dengan 

matriks untuk mempertahankan struktur normal dan fungsi fisiologis dari epitel 

kornea. Junctional complex terdiri dari hemidesmosom, desmosom, tight junction, 

dan gap junction. Hemidesmosom atau zonula adherens dan desmosom terdapat 

hampir pada seluruh bagian epitel kornea, sedangkan gap junction terdapat pada 

wing cell dan sel basal yang dapat dilewati oleh molekul kecil. Tight junction atau 

zonula okludens terutama terdapat di antara sel superfisial, membentuk sawar 

semipermeabel yang sangat efektif untuk mencegah penetrasi lapisan air mata ke 

stroma. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 6,7,9 

 

 
Gambar 3.1 Junctional Complex 

  Dikutip dari: Remington 6 

 
     Epitel kornea mengalami suatu siklus untuk regenerasi selnya, dengan 

terlepasnya sel superfisial, proliferasi dan pergerakan sel basal, serta proliferasi dan 

migrasi sentripetal dari sel punca limbus. Konsep ini mendasari hipotesis X, Y, Z 

oleh Thoft. Gangguan dari ketiga proses di atas akan mengakibatkan kerusakan 

epitel kornea. Sel epitel juga bermigrasi secara sentripetal dari sel punca limbus 

yang membelah dan menghasilkan transient amplifying (TA) cell, kemudian 
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berdiferensiasi menjadi wing cell dan selanjutnya sebagai sel skuamosa superfisial. 

Proses diferensiasi ini membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari. Sel epitel superfisial 

yang telah matur kemudian berdeskuamasi, dan selanjutnya terlepas menuju lapisan 

air mata. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.7-10 

 

 
Gambar 3.2 Pelepasan Sel Superfisial, Pembelahan Sel Basal, Pembaharuan Sel Basal 

oleh Migrasi Sentripetal yang Berasal dari Sel Punca Limbus  
       Dikutip dari: Dawson 7 

 

     Epitel dideskripsikan sebagai lapisan sel tight ion-transporting, yang berfungsi 

sebagai sawar protektif dan lapisan asesori untuk sekresi cairan yang meningkatkan 

regulasi hidrasi stroma. Pompa chlorida (Cl-) dependen menyebabkan sekitar 15% 

air meninggalkan stroma. Perpindahan Cl- dari stroma dan sekresinya menuju 

lapisan air mata diatur oleh beberapa reseptor, yaitu β – adrenergik dan seretonergik 

reseptor, serta phorbol ester reseptor. β-adrenergik dan seretonergik reseptor akan 

bekerja sama dalam aktivasi adenilat siklase dan stimulasi sintesis cyclic adenosine 

monophosphate (cAMP), sedangkan phorbol ester reseptor yang akan 

mengaktifkan protein kinase C. Pompa natrium (Na+)/kalium (K+)- adenosine 

triphosphate (ATP)ase berlokasi di membran sel basolateral pada epitelium kornea, 

dan Ca2+/Mg2+
 
dependen ATPase pada membran plasma memiliki peranan penting 

pada transpor dari Na+, K+, dan Ca2+, seperti dijelaskan pada Gambar 3.3. Na+/K+-

ATPase pada epitelium kornea secara kuat akan dihambat oleh metabolit dependen 

sitokrom P-450 dari metabolisme asam arakhnoid yang disebut sebagai 12(R) 

hydroxyl-eicosatetraenoic acid (HETE) atau compound C. Inhibitor endogen tipe 

seperti ini, memegang peranan penting dalam modulasi transpor ion melewati 
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membran basolateral dari epitelium kornea. Selain mekanisme transportasi yang 

telah dijelaskan, sel epitel kornea juga memiliki Na+/H+ exchanger dan transporter 

laktat-H+. Mekanisme transportasi ini mengatur pH intraselular dengan ekstrusi 

ion-ion laktat dan ion H+.4,5,10,13 

Lapisan	air	mata	

 
Stroma	

Gambar 3.3 Diagram Ilustrasi Sawar dan Pompa Metabolik Sel Epitel Kornea 
Dikutip dari: Remington 6 

 
3.2. Proses Biokimia pada Stroma 

     Stroma kornea adalah jaringan yang mudah menerima air karena tekanan 

osmotik yang dihasilkan oleh molekul bermuatan negatif dalam jumlah besar. 

Pengendalian hidrasi kornea atau yang dikenal sebagai deturgesensi yaitu dengan 

cara memompa keluar kelebihan air yang masuk ke stroma melalui protein 

aquaporin oleh tekanan osmotik balik yang dihasilkan oleh aliran ion natrium yang 

diangkut oleh Na+/K+-ATPase ke sebuah saluran berukuran 200 Å di antara sel 

endotel yang berdekatan. Ion dengan densitas lebih tinggi ada di membran 

Descemet dan berada di luar stroma, akibat tekanan osmotik balik tersebut. Jika 

mekanisme pemompaan tidak ada, ion Na+ dan air akan terus menerus memasuki 

stroma kornea, menyebabkan edema stroma dan kornea menjadi buram.1,2,13 

     Konsentrasi Na+ dan K+ lebih tinggi pada stroma dibandingkan pada humor 

aqueous. Aktivitas ionik yang menentukan gradien osmotik dan difusi untuk Na+, 

lebih sedikit di stroma dibandingkan di humor aqueous. Dehidrasi aktif dari kornea 

akan tercapai akibat gradien osmotik yang dibentuk oleh pompa metabolik endotel 

kornea.6,8,10 
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3.3. Proses Biokimia pada Endotel  

     Kornea normal memiliki 70 – 80% sel endotel berbentuk heksagonal. Sel 

endotel di bagian perifer memiliki densitas lebih tinggi dibandingkan dengan di 

bagian sentral, seperti tampak pada Gambar 3.4. Di antara sel-sel heksagonal, 

terdapat ruang interselular yang terdiri dari macula occludens dan lateral gap 

junction, yang membentuk sawar pada proses difusi molekul kecil.13  

 

 
Gambar 3.4 Diagram Ilustrasi Densitas Sel Endotel pada Kornea Normal 

    Dikutip dari: Tasman 13 

 
     Lapisan endotel mempunyai fungsi utama yaitu memompa cairan dan ion keluar 

secara terus-menerus dari stroma menuju humor aqueous. Fungsi ini yang dapat 

mempertahankan deturgesensi dan transparansi dari kornea. Fungsi kedua dari 

endotel kornea adalah sebagai sawar fisik yang mengontrol masuknya cairan yang 

berasal dari humor aqueous ke dalam stroma. Sawar ini tetap dapat melakukan 

difusi nutrien, air, dan metabolit lainnya menuju stroma melewati ruang 

ekstraselular dengan lebar 2-4 nm. Beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi 

fungsi sawar endotel adalah gangguan reversibel pada cell junction, kerusakan 

mekanik, trauma bedah, trauma kimia. Sel-sel viabel yang tertinggal akan 

bermigrasi dan membangun kembali interselular cell junction. Endotel mendapat 

asupan oksigen yang cukup dari humor aqueous untuk menjaga fungsi pompa 

normalnya.2,3,4,8,10,12  

     Pada membran sel lateral endotel terdapat transpor Na+ dan bikarbonat (HCO3
-) 

dari stroma menuju ke humor aqueous, menimbulkan gradien osmotik yang 
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menyebabkan tertariknya air dari stroma menuju ke humor aqueous. Proses ini 

dimediasi oleh protein transpor Na+/K+-ATPase yang berada pada membran lateral 

setiap sel endotel, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.5.6,8,12 

 
Stroma	

 
COA	

Gambar 3.5 Diagram Ilustrasi Sawar dan Pompa Metabolik Sel Endotel Kornea 

             Dikutip dari: Remington 6 

 
     Gradien osmotik akan terjadi bila fungsi sawar endotel terjaga. Stroma 

mempunyai total konsentrasi Na+ 179mEq/L, yaitu 134,4mEq/L dalam keadaan 

bebas dan 44,6mEq/L terikat pada proteoglikan stroma. Pada keadaan sawar dan 

pompa metabolik endotel yang normal, humor aqueous mempunyai total Na+ 

142,9mEq/L dalam keadaan bebas. Gradien osmotik yang terbentuk sebesar +30,4 

mmHg, yang diperoleh setelah memperhitungkan aktivitas Cl- dan tekanan 

imbibisi, menyebabkan air akan berdifusi dari stroma menuju ke humor aqueous 

(Gambar 3.6).3,10,11,12,13 

 
Gambar 3.6 Gradien Osmotik Endotel 

  Dikutip dari: Dawson 12 
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     Sel endotel kornea juga mengandung banyak HCO3
-. Bikarbonat ini akan 

berdifusi menuju ke gradien konsentrasi yang lebih rendah ke dalam ruang 

ekstraselular atau melewati membran menuju humor aqueous melalui Cl-/HCO3-

exchanger atau Cl- channels. Bikarbonat juga dapat masuk ke sel melalui 

Na+/HCO3
- co-tranposrter, sehingga pH intraselular dapat teregulasi. Transpor Cl- 

di endotel terjadi melalui transporters dan channels, Cl- dari stroma akan memasuki 

sel melalui basal Na+/K+/2Cl- transporters dan HCO3
-/Cl- exchanger, dan berakhir 

pada humor aqueous melalui anion apikal.3,12 

     Fungsi pompa endotel dipengaruhi oleh inhibisi farmakologis Na+/K+-ATPase, 

menurunnya temperatur, menurunnya inhibitor HCO3
-, dan menurunnya jumlah sel 

endotel karena trauma. Kompensasi fisiologis akan terjadi untuk menghindari 

edema kornea, bila densitas sel endotel di antara 2000 – 750 sel/mm2 yaitu dengan 

meningkatkan aktivitas pompa serta meningkatkan jumlah dan densitas area pompa 

pada membran lateral sel endotel, yang dijelaskan pada Gambar 3.7. Proses 

kompensasi ini akan gagal apabila densitas endotel kornea sentral mencapai 500 

sel/mm2 atau lebih kecil. Pada keadaan ini permeabilitas akan sangat meningkat, 

sel endotel yang tersebar sudah sangat tipis, sehingga tidak memiliki cukup ruang 

membran sel lateral untuk memperbanyak area pompanya, karena masing-masing 

pompa telah bekerja secara maksimal, sehingga akan terjadi edema kornea.3,12,13 

 
Gambar 3.7 Adaptasi Sel Endotel 

       Dikutip dari: Tasman 13 
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IV. Metabolisme pada Kornea 

     Kornea merupakan bagian dari mata yang terpapar dengan lingkungan luar, 

maka metabolisme kornea terjadi pada suhu yang variatif. Suhu rata-rata dari 

kornea manusia sekitar 34.8°C, tetapi dapat menyesuaikan dengan suhu lingkungan 

yang ekstrim. Sumber-sumber nutrisi dan oksigen untuk kornea adalah pembuluh-

pembuluh darah limbus, humor aqueous, dan lapisan air mata.12,13 

     Kegunaan energi pada kornea adalah untuk mempertahankan sifat transparansi 

dari kornea dan keadaan dehidrasi relatif dari kornea. Pada metabolisme kornea, 

beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain metabolisme glukosa, oksigen, 

dan asam amino, yang akan dijelaskan lebih lanjut. 

 
4.1. Metabolisme Glukosa 

     Bahan dasar utama bagi metabolisme sel-sel epitel, keratosit stroma, dan endotel 

adalah glukosa. Stroma mendapatkan glukosa utama dari humor aqueous dengan 

cara carrier-mediated transport melalui endotelium, epitelium menerima glukosa 

dengan mekanisme difusi pasif melalui stroma. Pembuluh-pembuluh darah limbus 

dan air mata menyuplai 10% kebutuhan glukosa oleh kornea. Rata-rata konsumsi 

glukosa pada kornea adalah 100mg/cm2/jam, 90% nya digunakan oleh epitel. 

Metabolisme glukosa terjadi dalam 3 jalur, yaitu glikolisis anaerob melalui jalur 

Embden-Meyerhof, siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebbs, dan Hexose 

Monophosphate (HMP) shunt.1,2 

     Penggunaan glukosa salah satunya adalah melalui proses fosforilasi menjadi 

glukosa 6-fosfat. Jalur yang utama adalah glikolisis, mencakup 85% metabolisme 

glukosa di epitel kornea. Hasil akhir dari glikolisis adalah piruvat, dan 

menghasilkan 2 mol ATP. Bahan ini kemudian dapat direduksi oleh laktit 

dehidrogenase menjadi asam laktat atau dekarboksilase melalui siklus asam 

trikarboksilat (siklus Kreb) menghasilkan 2 fragmen karbon asetat, serta 36 mol 

ATP. Sejumlah kecil dari glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glikogen terutama 

pada lapisan sel basal. Glikogen merupakan sumber energi selama periode 

berkurangnya pasokan oksigen pada kasus trauma atau ketidakcocokan fitting dari 

lensa kontak, pada kondisi ini cadangan glukosa akan habis dalam waktu 
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singkat.2,4,8,10 

     Jalur pentose fosfat atau sering disebut hexose monophosphate (HMP) shunt, 

merupakan jalur penting lainnya dalam metabolisme glukosa 6-fosfat. Glukosa 

yang dimetabolisme oleh epitel kornea melalui jalur ini sekitar 35%, tetapi pada 

keadaan tertentu dapat mencapai 66%. Salah satu fungsi penting pada HMP shunt 

selain pada metabolisme pentose adalah dengan dihasilkannnya NADPH. Proses 

ini akan menjaga agar molekul seperti glutation dan askorbat tidak teroksidasi, 

sehingga terhindar dari kerusakan oksidatif oleh radikal bebas seperti H2O2.4,8 

 
4.2. Metabolisme Oksigen dan Asam Amino 

     Epitel dan endotel kornea mengkonsumsi oksigen untuk metabolisme basalnya. 

Endotel kornea mengkonsumsi oksigen 10 x lebih besar dibandingkan dengan 

stroma. Total konsumsi oksigen dari kornea adalah 3.5 µlO2/cm2/jam. Oksigen 

yang digunakan berasal dari beberapa struktur. Pada lapisan epitel, oksigen berasal 

dari vaskularisasi limbal dan lapisan air mata prekorneal (155 mmHg). Sumber 

oksigen pada lapisan endotel berasal dari humor aqueous  (40 mmHg).7,8,11 

     Asam amino disuplai dari humor aqueous melalui mekanisme difusi pasif. 

Kebutuhan akan asam amino didasarkan untuk perbaikan dan penggantian sel epitel 

dan endotel kornea secara konstan.11,12 

 
V. Simpulan 

     Kornea merupakan salah satu media refraksi yang paling penting pada mata. 

Kornea memiliki struktur, komposisi dan sifat viskoelastik yang menunjang peran 

tersebut. Serangkaian proses biokimia dan metabolisme yang terjadi di dalam 

kornea menentukan fungsi dari kornea yang meliputi hidrasi, kemampuan 

mempertahankan transparansi, dan juga kemampuan untuk memperbaiki diri pada 

keadaan trauma. Apabila proses-proses tersebut mengalami gangguan, maka akan 

mempengaruhi fungsi fisiologis dari kornea.  
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