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I.     Pendahuluan  

     Proses pembentukan mata sangat penting untuk kita diketahui agar dapat 

memahami terjadinya malformasi okular. Embriologi mata merupakan sebuah 

tahapan organogenesis, dimana tahapan yang awal akan mempengaruhi tahapan 

selanjutnya. Malformasi selama masa kehamilan dapat disebabkan oleh paparan 

terhadap agen teratogenik, alkohol, obat-obatan, radiasi, atau dapat terjadi karena 

adanya kelainan genetik.1,2,4 

     Perkembangan mata secara garis besar berasal dari lapisan embrional primitif 

yaitu ektoderm permukaan, ektoderm neural, krista neural sel dan mesoderm, 

sedangkan endoderm tidak ikut dalam pembentukan mata. Mesenkim merupakan 

perkembangan dari krista neuralis. Mesenkim inilah berperan banyak dalam 

pembentukan mata manusia. 1,2 

     Ektoderm permukaan akan membentuk lensa, kelenjar lakrimal, epitel kornea, 

konjungtiva, dan kelenjar adneksa serta epidermis palpebra. Krista neuralis yang 

berasal dari ektoderm permukaan tepat di sebelah plika neuralis ektodermal 

neural, berfungsi  membentuk keratosit, endotel kornea, anyaman trabekula, 

stroma iris, koroid, muskulus siliaris, fibroblas sklera, vitreus dan meningen dari 

nervus optikus. Krista neuralis juga terlibat dalam pembentukan tulang dan tulang 

rawan orbit, jaringan ikat dan saraf orbit, otot-otot ekstraokular serta lapisan-

lapisan subepidermal palpebra. Ektodermal neural menghasilkan vesikel optik dan 

cawan optik yang membentuk retina dan epitel pigmen retina, serat serat nervus 

optikus, axon dan jaringan glia. Mesoderm berkontribusi membentuk vitreus, 

sklera, otot-otot palpebra dan ekstraokular, endotel vaskular orbita, sphincter iris 

dan dilatator pupil, serta jaringan lemak.1-3 

     Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai pembentukan dan 

perkembangan semua bagian dari mata mulai dari diferensiasi sel sampai 

organogenesis. 

 

II.     Tahap Tahap Embriologi 

     Embriologi mata merupakan rangkaian proses terbentuknya bagian dari mata. 

Embriologi mata terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pembelahan awal, tahap 
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vesikel optik dan tahap cawan optik. Tahap pembelahan awal merupakan tahan 

dini terbentuknya lapisan embrional. Tahap vesikel optik adalah cikal bakal 

terbentuknya struktur bola mata. Tahap cawan optik merupakan tahap 

terbentuknya organ-organ yang melengkapi bola mata.1,3,4,8 

2.1     Tahap pembelahan Awal 

     Diferensiasi sel adalah suatu proses perubahan sel yang telah mencapai volume 

pertumbuhan akhir menghasilkan jenis jaringan, organ atau organisme baru. 

Diferensiasi dimulai  beberapa saat setelah fertilisasi atau pembentukan zigot dan 

berakhir setelah proses organogenesis. Sel diploid yang baru dibentuk akan 

membelah menjadi beberapa bagian sehingga terbentuk massa sel solid yang 

dinamakan morula. Morula akan meluas dan membentuk sebuah kavitas yang 

disebut blastula atau vesikel blastodermik. Dinding luar dari blastula ini 

membentuk plasenta. Pada awal minggu kedua vesikel blastodermik melekat di 

mukosa uterina, membesar, dan membentuk dua kavitas. Kavitas atasnya adalah 

amnion yang dilapisi sel epiblas dan kavitas bawah adalah kantong kehamilan 

yang dilapisi sel hipoblas.1,2,4,5 

2.2     Tahap Vesikel Optik 

     Lempeng embrional adalah tahap paling awal perkembangan janin yang 

struktur-struktur matanya sudah dapat dikenali. Tepian sulkus neuralis menebal 

membentuk plika neuralis pada usia 2 minggu. Lipatan ini kemudian menyatu 

membentuk tuba neuralis. Lipatan ini kemudian tenggelam ke dalam mesoderm 

dibawahnya dan melepaskan diri dari epitel permukaan. Tempat sulkus optikus 

(neural groove) adalah didalam plika neuralis cephalica paralel pada kedua sisi 

sulkus neuralis. Sulkus ini terbentuk saat plika neuralis mulai menutup pada 

minggu ke-3.1,2,4,5,8 

     Primitive streak dan primitive knot terbentuk pada minggu ke-3 di ujung 

kaudal epiblas. Sel epiblas melekat dan migrasi ke arah lateral dan kranial menuju 

ruang potensial antara epiblas dan hipoblas untuk membentuk mesoderm 

intraembrionik. Sel epiblas juga akan menggantikan hipoblas untuk membentuk 

hipoblas sekunder. Saat ini  epiblas dikenal sebagai ektoderm. Pembentukan 
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notochord melalui penonjolan dari primitive knot menginduksi pembentukan 

lempeng neural.1-4 

     Ektoderm neural bertumbuh keluar dan ke arah ektoderm permukaan di kedua 

sisi untuk membentuk vesikel optik sesaat sebelum bagian anterior tuba neuralis 

menutup seluruhnya pada usia 4 minggu. Vesikel optik berhubungan dengan otak 

depan melalui tangkai optik. Penebalan ektoderm permukaan yang berhadapan 

dengan ujung-ujung vesikel optik juga terjadi pada tahap ini.1,2,8 

 

Gambar 2.1  A. Tahap Gastrulasi. B. Pembentukan Ektoderm, 

Mesoderm, Endoderm 
Sumber : Pediatric Ophtalmology and Strabismus 3 

 

 

  Gambar 2.2  Tahap Vesikel Optik 
Sumber : American Academy of Ophtalmology1 

 

2.3     Tahap Cawan Optik 

     Dinding luar vesikel optik mendekati dinding dalamnya saat vesikel optik 

berinvaginasi membentuk cawan optik. Invaginasi permukaan ventral tangkai 

optik dan invaginasi vesikel optik terjadi bersamaan dan menghasilkan alur, yaitu 

fisura optik embrional. Tepian cawan optik kemudian tumbuh mengelilingi fisura 
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optikum embrional. Lempengan lensa berinvaginasi membentuk cawan pada saat 

yang sama, kemudian membentuk bola berongga yang dikenal dengan vesikel 

lensa. Vesikel lensa memisahkan diri dari ektoderm permukaan dan terletak bebas 

di depan cawan optik Setelah 6 minggu.1,2,4,6,8 

     Fisura optikum memungkinkan mesenkim mesoderm memasuki tangkai optik 

dan akhirnya membentuk sistem hyaloid rongga vitreus. Fisura optikum 

menyempit dan menutup serta menyisakan lubang permanen yang kecil diujung 

anterior tangkai optik, yang dilalui arteri hialoidea setelah invaginasi selesai. 

Arteri dan vena retina melalui lubang ini pada usia 4 bulan.1,2,4,6 

     Diferensiasi struktur optik terjadi setelah fisura optik tertutup. Perkembangan 

struktur optik terjadi lebih cepat di segmen poterior dari pada anterior mata pada 

tahap awal kehamilan dan lebih cepat di segmen anterior pada tahap akhir 

kehamilan.1,2,4,6,8 

 

Gambar 2.3  Tahap Cawan Optik 
Sumber : American Academy of Ophtalmology1 
 

 

III.     Organogenesis 

     Pembentukkan bagian-bagian mata memiliki waktu yang berbeda-beda. Setiap 

organ mata akan melewati setiap tahapan embriologi mata. Tahapan tersebut harus 

dilalui dengan sempurna dan dalam waktu yang sesuai. Tahapan yang tidak 

sempurna dan waktu yang tidak sesuai akan menghasilkan defek pada 

pembentukan organ pada tahapan selanjutnya.1,3,4,8 

3.1     Palpebra dan Aparatus Lakrimal 

     Palpebra berkembang dari mesenkim, kecuali bagian epidermis kulit dan epitel 

konjungtiva yang berasal dari ektoderm permukaan. Palpebra pertama kali terlihat 
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pada janin umur 6 minggu dan bersatu pada usia 8 minggu dan memisah pada 

bulan ke-5. Pembentukan sakus konjungtiva, suatu rongga tertutup yang terletak 

di depan kornea terjadi ketika kelopak bersatu. Otot orbikularis memadat di lipatan 

ini pada usia minggu ke-12.1,2 

     Bulu mata, kelenjar meibom, dan kelenjar palpebra lainnya berkembang 

sebagai pertumbuhan epidermis ke bawah. Kelenjar siliaris moll dan zeis tumbuh 

dari folikel siliaris pada bulan ke-4. Kelenjar meibom yang berkembang dari sel 

ektoderm pada batas kelopak terbentuk pada bulan ke-4.1,2 

     Kelenjar lakrimal dan kelenjar lakrimal aksesorius berkembang dari epitel 

konjungtiva. Sistem drainase lakrimal yaitu kanalikuli, sakus lakrimal, dan duktus 

lakrimal juga merupakan derivat ektoderm permukaan, yang berkembang dari 

korda epitel padat yang terbenam diantara procesus maxilaris dan nasalis, stuktur-

struktur muka yang sedang berkembang. Saluran korda ini terbentuk sesaat 

sebelum lahir.1,2 

 

Gambar 3.1  Perkembangan Kelopak Mata 
Sumber : Duane’s Foundations of Clinical Ophtalmology7 

 

3.2     Sklera dan Otot-Otot Ekstraokular 

     Sklera dan otot-otot ekstraokular dibentuk dari pemadatan mesenkim yang 

mengelilingi cawan optik dan pertama kali dapat dikenali pada usia 7 minggu. 

Perkembangan otot ektraokular merupakan interaksi antara cawan optik, 

mesoderm dan krista neuralis. Perkembangan struktur-struktur ini berlanjut 
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hingga bulan ke-4. Kapsula tenon mulai terbentuk di dekat insersi muskulus 

rektus pada usia janin 12 minggu dan selesai terbentuk saat usia 5 bulan.1,2 

 

Gambar 3.2  Perkembangan Otot Ekstraokular 

Sumber : Vaughan & Asbury’s General Ophtalmology 2 

 

3.3      Segmen Anterior 

     Segmen anterior bola mata di bentuk melalui invasi sel-sel mesenkim krista 

neuralis ke dalam ruangan diantara ektoderm permukaan dan vesikel lensa. Invasi 

tersebut berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan endotel 

kornea. Tahap kedua pembentukan stroma iris. Tahap ketiga pembentukan stroma 

kornea. Sudut bilik mata depan terbentuk dari penyatuan sisa mesenkim di tepian 

anterior cawan optik. Mekasisme pembentukan bilik mata depan dan juga 

struktur-struktur sudutya masih menjadi perdebatan. Pembentukan sudut bilik 

mata depan tampaknya  melibatkan pola migrasi sel-sel krista neuralis 1-3 

     Epitel dan endotel kornea pertama kali tampak pada usia 6 minggu, saat vesikel 

lensa telah terpisah dari ektoderm permukaan. Membran descemet disekresi oleh 

sel-sel endogen saat usia janin 11 minggu. Stroma berangsur menebal dan 

membentuk kondensasi anterior tepat dibawah epitel yang dapat dikenali pada 

usia 4 bulan sebagai lapisan bowman. Batas korneoskleral terbetuk pada bulan 

keempat.1,2,6,13 

     Dua lapisan epitel iris posterior adalah perluasan tepi anterior cawan-cawan 

optik ke depan selama bulan ketiga dan terletak posterior dari sel-sel krista 

neuralis yang membentuk stroma iris. Kedua lapisan epitelial ini menjadi epitel 

pigmen dalam iris. Muskulus spincter pupil dari sebuah kuncup epitel tanpa 

pigmen yang berasal dari lapisan epitel anterior iris dekat tepian pupil muncul saat 
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bulan kelima. Muskulus dilatator pada lapisan epitel anterior dekat korpus siliaris 

terbentuk setelah bulan keenam.1,2,13 

     Bilik mata depan pertama kali terbentuk pada usia 7 minggu. Kanalis schlemm 

tampak berupa saluran vaskular muncul saat janin usia 10 minggu, yang letaknya 

setinggi resesus angularis dan berangsur menempati lokasi yang lebih anterior. 

Hal tersebut kemungkinan besar terjadi karena perbedaan kecepatan pertumbuhan 

struktur-struktur segmen anterior. Anyaman trabekula berkembang dari jaringan 

mesenkim longgar yang sebelumnya terdapat pada tepian cawan optik.1,2,5,8 

 

Gambar 3.3  Pertumbuhan Gelombang Sel Neural Crest 

Sumber : American Academy of Ophtalmology1 

 

3.4      Retina   

     Lapisan luar cawan optik menetap sebagai lapisan tunggal dan menjadi lapisan 

epitel pigmen retina. Pigmentasi dimulai pada usia 5 minggu. Lapisan dalam 

cawan optik mengalami diferensiasi yang rumit untuk membentuk sembilan 

lapisan retina yang lain. Lapisan dalam nonpigmen dari optic cup berdiferensiasi 

menjadi zona nuklear luar dan zona marginal dalam pada minggu ke-6.1,2 

 

       Gambar 3.4  Pembentukan Retina 
Sumber : American Academy of Ophtalmology1 
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   Proliferasi sel terjadi pada zona nuklear kemudian sel bermigrasi menuju zona 

marginal. Proses ini membentuk lapisan neuroblastik luar dan dalam. Hal ini 

berjalan perlahan selama kehamilan. Lapisan teluar terdiri atas inti batang dan 

kerucut, juga sel-sel bipolar, amakrin dan ganglion serta sel-sel saraf terbentuk 

menjelang bulan ke-7. Daerah makula lebih tebal dari pada bagian retina yang lain 

hingga bulan ke-8, saat fovea mulai terbentuk. Perkembangan makula secara 

anatomis belum selesai hingga 6 bulan setelah lahir.1,2  

3.5      Korpus Siliaris dan Koroid 

     Epitel siliaris di bentuk dari penjuluran cawan optik ke aterior yang juga 

berperan dalam pembentukan epitel iris posterior. Pigmen hanya terbentuk 

dilapisan luar. Otot siliaris dan pembuluh darah yang berkembang dari jaringan 

mesenkim. Jalinan kapiler mengelilingi cawan optik dan berkembang menjadi 

koroid pada usia 3,5 minggu. Vena koroid yang besar dan mengalir melalui vena 

vortikosa pada bulan ke-3.1-3 

     Peningkatan seluruh bagian mata, terutama segmen anterior dan prosesus 

siliaris terjadi saat bulan kelima. Proses lain yang terjadi pada tahap ini adalah 

munculnya pars plana, yang berkembang dari regio antara lipatan siliaris dan 

bagian perifer retina. Pars plana pada awalnya ukurannya pendek, namun 

panjangnya meningkat selama bulan ke-5.1,2 

3.6     Lensa 

     Vesikel lensa terletak bebas di tepian cawan optik dan memisah dari ektodem 

permukaan pada saat usia 6 minggu. Vesikel lensa di kelilingi oleh lamina basalis 

yang merupakan cikal bakal capsula lensa, proses ini terjadi bersamaan dengan 

memisahnya lensa dari ektoderm permukaan. Sel-sel dinding posteriornya mulai 

memanjang, mengisi rongga yang kosong, dan akhirnya memenuhi rongga 

tersebut saat usia 7 minggu. Serat-serat sekunder berasal dari daerah ekuatorial 

dan tumbuh kedepan dibawah epitel subkapsular, yang tetap berupa selapis sel 

epitel kubus, dan tumbuh ke belakang dibawah kapsul lensa. Serat-serat ini 

bertemu membentuk sutura lentis Y tegak di anterior dan Y terbalik di posterior, 

yang selesai pada bulan ke-7. Pertumbuhan dan proliferasi serat-serat lensa 
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sekunder ini berlangsung terus menerus seumur hidup tetapi kecepatannya 

semakin lambat.1,2,5 

 

Gambar 3.5  Serabut Lensa 
Sumber : Pediatric Ophtalmology and Strabismus4 

 

3.7     Vitreus 

     Vitreus merupakan bagian embrional yang berasal dari ektomesenkim. Krista 

neuralis akan membentuk vitreus primer dan vitreus sekunder. Ektoderm 

permukaan akan membentuk vitreus tersier. 1,2,6,8 

     Vitreus didalam embriolodi dibagi dalam 3 macam yaitu vitreus primer, vitreus 

sekunder dann vitreus tersier. Viterus primer mulai tampak pada minggu ke lima 

gestasi. Vitreus primer tersusun atas sistem hialoid dan jaringan mesenkim yang 

mengelilinginya. Jaringan mesenkim tersebut berupakan bagian dari krista 

neuralis. Vitreus sekunder mulai tampak pada minggu ke delapan gestasi. Vitreus 

sekunder melingkupi Vitreus primer hingga sisterm hialoid mengalami regresi 

yaitu pada akhir minggu ke empat. Vitreus sekunder tersusun atas jaringan fibrosa 

padat, hialosit primitif, monosit, dan sejumlah kecil asam hialuronat.1,2,6,8 

         

 

Gambar 3.6  Pembentukan Rongga Vitreus 
Sumber : American Academy of Ophtalmology1 
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Vitreus tersier mulai tampak pada akhir bulan ketiga. Vitreus tersier tampak 

sebagai bentuk akumulasi jaringan fibril kologen diantara lensa dan cawan optik. 

Jaringan ini terikat erat dengan lapisan dalam cawan optik. Vitreus tersier 

merupakan cikal bakal terbentuknya zonula lensa. Fiber zonula lensa primitif 

secara continyu melingkupi lapisan nonpigmen muskulus siliaris.1,2,6,8 

3.8     Pembuluh Darah 

     Arteri siliaris longus melepaskan diri dari sistem hyaloid pada usia 6 minggu 

dan beranastomosis disekitar tepian cawan optik dengan circulus arteriosus 

mayor iris pada usia 7 minggu. Arteria hialoidea membentuk arteri sentralis retina 

dan cabang-cabangnya saat usia 4 bulan. Kuncup-kuncup ini mulai tumbuh pada 

daerah cawan optik dan perlahan meluas ke retina perifer, mencapai ora serata 

pada bulan ke-8. Sistem hialoid mengalami atrofi sempurnah pada bulan ke-8.1-3 

3.9     Nervus Optikus 

      Akson-akson sel ganglion retina membentuk lapisan serat saraf. Serat-serat itu 

berangsur membentuk tangkai optik saat usia 7 minggu. Unsur-unsur mesenkim 

memasuki jaringan sekitar untuk membentuk septa vaskular saraf. Mielinisasi 

keluar dari otak ke perifer menuruni nervus optikus, dan saat lahir telah mencapai 

lamina kribosa. Mielinisasi selesai pada usia 3 bulan.1-3 

 

IV.   Abnormalitas Perkembangan dan Pertumbuhan Mata 

     Kelainan kongenital terjadi pada 2-3% dari kelahiran. Penyebabnya antara lain 

kelainan kromosom, gangguan multifaktorial, lingkungan dan faktor idiopatik. 

Kelainan kongenital dari sudut pandang perkembangan, antara lain agenesis yaitu 

kegagalan perkembangan contohnya pada anophthalmia, hipoplasia yaitu 

perkembangan yang terhenti contohnya pada hipoplasia saraf optikus, hiperplasia 

yaitu perkembangan yang berlebihan contohnya pada districhiasis, disraphia yaitu 

kegagalan pemisahan contohnya pada koloboma koroid, kegagalan kanalisasi 

contohnya pada sumbatan duktus nasolacrimal kongenital, persistent fetal 

vasculature 3,4,9,10,11,12 

     Gangguan perkembangan yang tampak, menunjukan onset terjadinya 

gangguan tersebut. Gangguan pada sekelompok sel dapat menyebabkan berbagai 
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malformasi. Pada kelainan struktur dapat memicu kelainan yang berantai atau 

berefek domino.3,4,9,10 

 

V.     Simpulan  

     Embriologi dalam ofthalmologi penting untuk kita pahami. Setiap 

perkembangan pembentukan organ menunjukkan sebuah makna dalam 

perkembangan organ itu dan kelainan-kelainan yang mendasarinya. Kelainan 

tersebutpun dapat kita nilai waktu terjadinya malformasi tersebut. Kelainan 

perkembangan dari suatu struktur tertentu dapat mempengaruhi perkembangan 

struktur yang lain. 
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