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I. Pendahuluan 

Humor akuos merupakan cairan transparan yang bebas sel dan protein. Humor 

akuos pada awalnya dikatakan merupakan suatu cairan yang statis hingga akhirnya 

Seidel pada tahun 1921 menemukan bahwa humor akuos secara terus menerus 

dihasilkan dan dikeluarkan. Proses produksi akan mempengaruhi komposisi humor 

akuos dan proses produksi serta ekskresi dari humor akuos ini secara fisiologis akan 

mempengaruhi tekanan intraokular bola mata, dimana saat jumlah cairan humor 

akuos yang diproduksi dan dikeluarkan seimbang akan dihasilkan tekanan 

intraokular (TIO) yang normal.1,2 

Tekanan intraokular yang normal akan memiliki jumlah cairan akuos yang 

cukup untuk berfungsi sebagai penyedia struktur okular normal, berperan dalam 

fungsi metabolik struktur avaskular mata khususnya kornea, lensa, dan jaringan 

trabekular dengan menyuplai nutrisi, seperti glukosa, oksigen, asam amino dan 

membuang produk sisa, seperti asam laktat dan karbondioksida, serta menyediakan 

media refraksi yang transparan sebagai bagian dari sistem optik pada mata.1,3–5 Pada 

sari pustaka akan dibahas tentang komposisi, produksi, dan ekskresi dari humor 

akuos.  

 
II. Komposisi Humor Akuos  

Humor akuos memiliki komposisi yang berbeda dari plasma. Perbedaan paling 

utama antara humor akuos dan plasma adalah protein pada humor akuos yang lebih 

sedikit 200 kali lipat dan askobat pada humor akuos yang lebih banyak 20 kali lipat 

dibandingkan dengan yang terdapat pada plasma.2,6  

Konsentrasi sodium (Na+), pottasium (K+), magnesium (Mg+), iron (Fe+), 

copper (Cu) dan zink (Zn+) pada humor akuos sama dengan konsentrasi pada 

plasma, sedangkan konsentrasi kalsium (Ca+) hanya setengah dari konsentrasi pada 

plasma, selain itu klorida (Cl-) dan asam amino ditemukan pada humor akuos 

dengan konsentrasi yang relatif lebih banyak dibandingkan plasma. Fosfat juga 

dapat ditemukan pada humor akuos, namun dengan jumlah yang sangat rendah, 

sedangkan laktat ditemukan pada humor akuos dengan jumlah yang lebih banyak 

dari plasma.6,7 
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Komponen lain yang ditemukan pada humor akuos adalah glukosa, urea, 

glutation, oksigen, karbondioksida, dan growth-modulatory factor, seperti 

transforming growth factor β 1 dan 2 (TGF-β1 dan β2), vascular endothelial growth 

factor (VEGF), dan transferrin.6,7 

 

III. Hidrodinamika Humor Akuos  

Humor akuos diproduksi pada prosesus siliaris, lalu mencapai bilik mata 

belakang (BMB), sebelum akhirnya mengalir ke bilik mata depan (BMD) melalui 

pupil. Pada sudut bilik mata depan, humor akuos akan keluar dari mata melalui jalur 

konvensional melewati jaringan trabekular dan jalur nonkonvensional melalui 

uveoskleral.6,8 

 

3.1 Produksi Humor Akuos 

Produksi cairan humor akuos terjadi di bagian prosesus siliaris. Prosesus siliaris 

terdiri dari central core of stroma, kapiler, dan jaringan interstitial, dikelilingi oleh 

lapisan sel epitel tidak berpigmentasi pada bagian luar dan lapisan sel epitel 

berpigmentasi pada bagian dalam. Humor akuos akan mengalir ke BMB dengan 

kecepatan sekitar 2-3 µl/menit dan menuju BMD dengan kecepatan 2,5 µl/menit. 

Pergantian cairan humor akuos yang diproduksi dan yang dikeluarkan pada BMD 

adalah sebanyak 1-1,5% dari volume BMD dalam tiap menitnya. Sedangkan total 

kecepatan pembentukan humor akuos adalah sekitar 2.5 µl/menit. Kecepatan aliran 

humor akuos ini dapat diukur dengan menggunakan fluorofotometri. 2,6,9–12 

 
Gambar 3.1 Anatomi prosesus siliaris tempat produksi humor akuos 

         Dikutip dari: Guyton, Hall11 
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Humor akuos berasal dari cairan plasma pada jaringan kapiler prosesus siliaris 

yang dihasilkan melalui 3 proses fisiologis yaitu difusi, ultrafiltrasi, dan sekresi 

aktif. Dari ketiga proses tersebut difusi dan ultrafiltrasi merupakan proses 

pengangkutan yang pasif dan tidak membutuhkan energi, sedangkan sekresi aktif 

adalah proses yang membutuhkan energi untuk pengangkutannya.5,6,13 

Proses difusi terjadi saat cairan serta substansi yang memiliki koefisien kelarutan 

terhadap lemak tinggi dibawa melalui bagian dari membran jaringan antara kapiler 

dan BMB. Hal tersebut karena adanya perbedaan gradien konsentrasi diantara 

membran tersebut. Ultrafiltrasi merupakan proses saat terjadi pergerakan cairan dan 

substansi yang larut terhadap air dari plasma darah melewati fenestrata endotel 

kapiler siliar menuju ruang interstitial antara kapiler dan epitel siliaris. Pergerakan 

cairan dan substansi larut air ini akan menembus membran semipermeabel terjadi 

karena adanya perbedaan gradien osmotik dan tekanan hidrostatis. Proses difusi dan 

ultrafiltrasi diatas akan menghasilkan “reservoir” yang nantinya setelah menjalani 

sekresi aktif melalui epitel siliar akan menjadi humor akuos BMB.1,3,5,6 

 
Gambar 3.2 Transportasi aktif dari humor akuos  

Dikutip dari: Azuara-Blanco14 

 
Sekresi aktif memegang peranan paling besar dalam pembentukan humor akuos, 

yaitu sekitar 80-90%. Sekresi aktif terjadi terutama pada sel epitel tidak 
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berpigmentasi, dan berperan dalam pergerakan transelular dari anion, kation, dan 

molekul lain secara selektif melewati sawar darah-akuos. Sekresi aktif merupakan 

proses yang bergantung pada energi, dimana energi ini didapatkan dari hidrolisis 

adenosine triphosphate (ATP) menjadi adenosine diphosphate (ADP), yang 

diaktifkan oleh natrium (Na+) dan Kalium (K+) dan dimediasi oleh Na+-K+-ATPase. 

Epitel siliar berpigmentasi dan tidak berpigmentasi juga mengandung enzim lain 

selain Na+-K+-ATPase, yaitu enzim karbonik anhidrase, yang memediasi 

pengangkutan bikarbonat pada epitel siliar melalui hidrasi karbondioksida (CO2) 

untuk membentuk bikarbonat (HCO3) dan proton.3,6 

Proses sekresi aktif dimulai dengan pengangkutan secara aktif ion Na+ dari sel 

epitel siliaris tidak berpigmentasi ke ruang antar sel epitel, kemudian untuk 

mempertahankan elektronetralitas akan menarik ion klorida (Cl-) melalui chloride 

channel di membran basolateral dan HCO3 melalui pertukaran dengan Cl- sehingga 

terjadi peningkatan osmosis pada sisi basolateral sel epitel tidak berpigmentasi dan 

menyebabkan cairan yang berasal dari ruang prosesus siliaris bergerak ke BMB. 

Dalam proses ini asam amino, asam askorbat, dan glukosa dapat ikut terangkut 

melewati epitel dengan pengangkutan aktif maupun difusi. 5,6,11,12 

 
Gambar 3.3  Aliran humor akuos pada segmen anterior 

Dikutip dari: Adler 6 
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Cairan humor akuos bergerak dari epitel siliar menuju BMB dan melewati pupil 

hingga mencapai BMD. Humor akuos yang mengalir ke BMD dapat menurun jika 

terjadi peningkatan resistensi dari pupil yang disebut dengan kondisi blokade pupil 

relatif. Blokade pupil relatif akan membuat tekanan BMB lebih tinggi dibanding 

dengan BMD, sehingga menyebabkan iris maju ke depan. Pada keadaan yang 

sangat parah keadaan ini dapat menyebabkan iris perifer berpindah ke depan dari 

jaringan trabekular dan menyebabkan glaukoma sudut tertutup.10,12 

 
3.2 Pengaturan Produksi Humor Akuos 

Produksi dari humor akuos ini dapat menurun jika terjadi trauma, inflamasi 

intraokular, penyakit oklusi carotis, atau setelah pemberian obat-obatan seperti 

anestesi umum dan obat hipotensi sistemik. Produksi humor akuos dapat meningkat 

dengan stimulasi saraf simpatetis servikal. 6,15  

 
3.2.1 Mekanisme Kolinergis 

Efek kolinergis pada pembentukan humor akuos masih belum jelas. Umumnya 

kolinergis akan menyebabkan vasodilatasi pada bagian depan dari mata sehingga 

menyebabkan peningkatan aliran darah ke koroid, iris, prosesus siliaris dan otot 

siliar, namun hal ini tidak sepenuhnya dipercaya karena pada penelitian lain yang 

dilakukan pada mata kelinci ditemukan bahwa obat kolinergis menyebabkan 

vasokonstriksi dan memodifikasi adenylate cyclase sehingga menurunkan produksi 

humor akuos. Kolinergis menyebabkan hiperpolarisasi kalium channel sementara 

pada sel epitel siliar tidak berpigmentasi pada manusia.2,6 

 
3.2.2 Mekanisme Adrenergis 

β-adrenergik agonist secara fisiologis bekerja dengan mengaktifkan regulatory 

protein (G-protein) yang kemudian akan menstimulasi adenyatel cyclase pada 

membran sehingga mengatalisasi konversi adenosine triphosphate (ATP) menjadi 

cyclic adenosine monophosphate (cAMP). Cyclic adenosine monophosphate ini 

akan berperan sebagai second messenger yang akhirnya akan menstimulasi 

produksi humor akuos dari prosesus siliaris. β-adrenergik agonist adalah agen yang 

memiliki efek meningkatkan produksi humor akuos terutama pada saat tidur.1,16 
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Reseptor β-adrenergic antagonist terdapat pada epitel siliar, iris, dan jaringan 

trabekular. Reseptor ini merupakan reseptor yang selektif untuk β1 dan efektif 

dalam menurunkan produksi humor akuos dengan cara menghambat produksi 

cAMP di badan siliar. 6,16 

 

3.2.3 Mekanisme Kortikosteroid 

Regulasi dari kortikosteroid pada tekanan intraokular terjadi melalui 

pengeluaran 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (HSD)-1 yang berada di epitel 

siliar tidak berpigmentasi. Enzim ini mengatalisasi konversi kortison menjadi 

kortisol yang kemudian menginduksi Na+-K+-ATPase, menyebakan pengakutan 

Na+ dan cairan ke BMB yang akhirnya akan menyebabkan peningkatan produksi 

humor akuos. 2 

 
3.3 Ekskresi Humor Akuos  

Humor akuos akan meninggalkan mata melalui jaringan trabekular yang disebut 

jalur konvensional atau melalui uveoskleral yang disebut jalur nonkonvensional. 

Jalur jaringan trabekular merupakan jalur utama untuk ekskresi humor akuos yaitu 

sekitar 70-95%, sedangkan jalur uveoskleral hanya berperan dalam 5-30% dari total 

ekskresi dari humor akuos. 1,2,6 

 

Gambar 3.4 Jalur Ekskresi Humor Akuos 
           Dikutip dari Netland16 

 

3.3.1 Jalur Konvensional 

Humor akuos yang melewati jalur konvensional akan meninggalkan sudut bilik 

mata depan melalui jaringan trabekular. Jaringan trabekular terdiri dari uveal, 
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korneoskleral, dan kanal Schlemm. Humor akuos dari jaringan trabekular akan 

dialirkan oleh 25-30 collector channel menuju vena akuos dan vena episklera 

sebelum akhirnya masuk ke sistem sirkulasi melalui vena siliaris anterior. 2,12,16 

 
Gambar 3.5 Anatomi jaringan trabekular 

      Dikutip dari The American Academy Ophthalmology8  
 

Faktor yang mempengaruhi resistensi dari jalur jaringan trabekular adalah 

dinding kanal Schlemm, tonus otot siliar, dan fungsi dari sel trabekular. Lapisan 

terluar dari jaringan trabekular mengandung fiber elastis yang terhubung dengan 

endotel kanal Schlemm dan tendon otot siliaris sehingga kontraksi dari otot siliar 

akan meningkatkan ruang antara plate of the meshwork dan menurunkan resistensi 

terhadap aliran. Proses peningkatan pengeluaran humor akuos melalui trabekular 

ini dimediasi oleh cAMP, peningkatan kalsium intraselular, dan aktivitas 

phospholipase C. Faktor lain yang dapat meningkatan ekskresi humor akuos 

melalui jalur trabekular ini adalah obat-obatan, seperti golongan miotik dan 

simpatomimetik, laser trabekuloplasti, dan filtration surgery. 2,4,12,13 

 

3.3.2 Jalur Nonkonvensional 

Ekskresi humor akuos melalui jalur nonkonvensional dapat dibagi menjadi dua 

jalur. Jalur pertama yaitu yang melalui anterior dari uvea di iris root dan permukaan 

anterior dari badan siliar yang disebut dengan jalur uveoskleral dan jalur kedua 

yang melalui pemindahan cairan ke pembuluh darah iris dan vena vorteks yang 

disebut dengan jalur uveovorteks.1, 2 
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3.3.2.1 Jalur Uveosklera 

Jalur uveosklera mengeluarkan humor akuos melalui sudut bilik mata depan 

melalui root of iris, antara ciliary muscle bundle, dan ruang interstitial dari otot 

siliar hingga menuju ruang suprakoroidal. Dari sini cairan humor akuos kemudian 

menuju jaringan episkleral lewat scleral pores yang mengelilingi pembuluh darah 

dan saraf koroid, pembuluh darah membran saraf optik, atau secara langsung 

melalui substansi kolagen dari sklera.2,12,8 

Ekskresi humor akuos yang melalui jalur uveoskleral ini adalah aliran yang 

bersifat tidak bergantung pada tekanan intraokular. Penyebab dari terjadinya hal ini 

masih belum jelas, namun diduga bahwa ini terjadi akibat dari rangkaian hubungan 

dari tekanan dan resistensi dari berbagai bagian cairan di jaringan intraokular 

sepanjang rute ini. Humor akuos yang dikeluarkan melalui jalur uveoskleral ini 

dipengaruhi oleh otot siliar, dimana saat terjadi relaksasi dari otot siliar akan terjadi 

peningkatan ekskresi humor akuos melalui jalur uveoskleral, sedangkan saat 

kontraksi dari otot siliar akan menurunkan jumlah ekskresi humor akuos. 2,12 

 
Gambar 3.6 Pengaruh otot siliar pada ekskresi jalur uveosklera 

                             Dikutip dari: Choplin12 
 
3.3.2.2 Jalur Uveovorteks 

Salah satu penelitian yang menunjukkan adanya jalur ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Pederson et al. Pederson et al menemukan bahwa setelah perfusi 

ruang okuli anterior dengan menggunakan fluorescein, konsentrasi fluorescein pada 

vena vorteks lebih tinggi dibandingkan dengan sirkulasi keseluruhan. Cairan humor 

akuos yang melalui jalur ini akan mengalir ke lumen dari pembuluh darah iris lalu 

mencapai vena vorteks melalui otot siliar dan anterior dari koroid. 2,6 



	

	

9	

 
3.4 Regulasi Ekskresi Humor Akuos 

Aliran ekskresi dari humor akuos, baik dengan jalur konvensional maupun 

nonkonvensional akan menurun seiring berjalannya usia. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi aliran ekskresi humor akuos adalah operasi, trauma, obat-obatan 

seperti golongan analog, dan faktor endokrin. 9,12 

 
3.4.1 Mekanisme Kolinergis 

Kolinergis akan meningkatkan pengeluaran humor akuos sebagai akibat dari 

kontraksi dari otot siliar. Kontraksi otot siliar, terutama pada bagian anterior, akan 

melebarkan ruang di jaringan trabekular dan kanal Schlemm sehingga terjadi 

penurunan resistensi yang akhirnya akan meningkatkan pengeluaran melalui rute 

konvensional. Perbedaan tekanan antara otot siliar dan ruang subarachnoid juga 

dapat meningkatkan pengeluaran humor akuos melalui jalur uveosklera. 2,5,16 
 

3.4.2 Mekanisme Adrenergis 

Pengeluaran humor akuos melalui trabekular meningkat pada pemberian β-

adrenergic agonist. Hal ini dimediasi oleh β2-adrenergic receptor pada sel endotel 

trabekular yang disertai dengan peningkatan jumlah cAMP. 2, 5 

Pemberian α2-adrenergic agonist akan meningkatkan aliran uveoskleral. 

Apraclonidine dan brimonidine menurunkan TIO dengan cara menurunkan 

produksi humor akuos dan menurunkan (apraclonidine) atau meningkatkan 

(brimonidine) aliran ekskresi humor akuos melalui uveoskleral. 2, 11 

 
3.4.3 Mekanisme Prostaglandin 

Analog prostaglandin akan meningkatkan aliran melalui uveoskleral pada 

umumnya, namun beberapa penelitian menemukan bahwa analog prostaglandin 

trabekular. Mekanisme prostaglandin analog meningkatkan aliran ekskresi humor 

akuos melalui uveoskleral berhubungan dengan modifikasi matriks ekstraselular 

yang menyebabkan melebarnya ruang intermuskular sepanjang longitudinal ciliary 

muscle bundle sehingga terjadi peningkatan ekskresi humor akuos melalui 

uveosklera. Mekanisme peningkatan ekskresi humor akuos melalui jaringan 
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trabekular terjadi karena adanya modifikasi matriks ekstraselular hingga jaringan 

trabekular. 1,5,6,16 

 
3.4.4 Mekanisme Kortikosteroid 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa glukokortikoid memegang peranan 

penting dalam regulasi fisiologis aliran ekskresi humor akuos dan tekanan 

intraokular. Reseptor glukokortikoid ditemukan pada jaringan trabekular. 

Glukokortikod bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin, meningkatkan 

deposisi matriks ekstraselular, mengganggu sitoskleton sel trabekular, dan 

meningkatkan myocillin sehingga menurunkan humor akuos. 5,6 

 

IV. Kesimpulan 

Tekanan intraokular yang normal akan dihasilkan saat terjadi keseimbangan 

antara humor akuos yang diproduksi dan dikeluarkan oleh mata. Mekanisme 

regulasi produksi dan pengeluaran humor akuos penting dalam mengintervensi nilai 

tekanan intraokular, baik dengan cara menurunkan produksi humor akuos maupun 

dengan meningkatkan ekskresi cairan humor akuos. Nilai tekanan intraokular 

tertentu dibutuhkan untuk humor akuos menjalankan fungsi, yaitu menjaga struktur 

bola mata, berperan dalam proses metabolik, dan memberi media transparan bagi 

sistem optik mata.
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