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I.  Pendahuluan  

     Retina adalah lapisan bagian dalam bola mata berupa selembar jaringan saraf 

yang tipis dan transparan. Proses terbentuknya bayangan pada mata terjadi di retina 

yang kemudian diteruskan ke korteks visual di otak melalui nervus optikus. Proses–

proses fisiologis penting di retina terdapat pada salah satu lapisan retina yaitu epitel 

pigmen retina (EPR).1,2 

     Epitel pigmen retina adalah  lapisan tunggal sel kuboid yang merupakan  bagian 

terluar dari lapisan retina. Epitel pigmen retina terletak antara lapisan neurosensoris 

retina dan lapisan kapiler koroid. Sel EPR terdapat kurang lebih 4–6 juta sel pada 

setiap mata orang dewasa dan  EPR berasal dari neuroektoderm. Sel EPR berperan 

mendukung fungsi sel fotoreseptor dalam transformasi energi cahaya menjadi 

sinyal elektrik yang merupakan dasar dari proses visual. Sari kepustakaan ini akan 

membahas tentang biokimia dan metabolisme EPR dan diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman akan  pentingnya lapisan EPR dalam proses visual.1,3 

  

II. Anatomi Retina 

     Retina merupakan lapisan dalam bola mata yang terletak antara koroid dan 

vitreus, yang memiliki ketebalan yang bervariasi mulai dari 0.1 mm di ora serata 

sampai 0.56 mm di daerah yang berdekatan dengan diskus optikus. Retina meluas 

mulai dari tepi diskus optikus sampai ke ora serata, ke posterior diteruskan menjadi 

nervus optikus dan  diteruskan menjadi epitel badan siliaris dan iris ke anterior. 

Lapisan terluar retina berhubungan dengan membran Bruch dari koroid  dan bagian 

dalam berhubungan dengan badan vitreus.1,4 

     Retina terdiri dari dua struktur laminar yaitu pada bagian luar terdapat EPR dan 

pada bagian dalam terdapat lapisan neurosensoris. Lapisan retina dari luar ke dalam 

yaitu EPR, lapisan fotoreseptor segmen luar dan dalam (sel batang dan sel kerucut), 

membran limitan eksterna, lapisan nukleus luar, lapisan pleksiform luar, lapisan 

nukleus  dalam, lapisan pleksiform dalam, lapisan sel ganglion, lapisan serabut 

saraf, dan membran limitan interna.1,3 

     Lapisan bagian luar retina yang memperoleh suplai darah dari pembuluh darah 

koriokapilaris yaitu lapisan pleksiform luar, lapisan nuklear luar, lapisan 
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fotoreseptor dan EPR. Dua pertiga bagian dalam retina memperoleh suplai darah 

dari cabang – cabang arteri retina sentralis.3,4 

 

 

Gambar 2.1 Lapisan retina 
                                                                              Dikutip dari : Remington4 

 

2.1 Anatomi Epitel Pigmen Retina 

     Epitel pigmen retina terbentang dari nervus optikus sampai ke ora serata, yang 

dilanjutkan sebagai epitel berpigmen badan siliar. Sel EPR terdiri dari bagian apikal 

yang berhadapan dengan segmen luar dari fotoreseptor dan bagian basal yang 

melekat dengan membran Bruch pada koroid. Bagian apikal memiliki mikrovili 

yang berinterdigitasi dengan lapisan luar fotoreseptor dan bagian basal memiliki 

banyak lipatan untuk memperluas permukaan absorpsi dan sekresi. Ukuran 

diameter EPR bervariasi mulai dari daerah makula yang berukuran lebih kecil, yaitu 

10-14 µm. Sel EPR di daerah perifer lebih mendatar dan melebar hingga diameter 

60 µm.3,5 
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     Lapisan neurosensoris retina dan EPR memiliki jarak yang disebut ruang 

subretina yang merupakan ruang potensial. Matriks interfotoreseptor mengisi ruang 

subretina dengan komposisi utamanya adalah proteoglikan yang merupakan kunci 

utama dari interaksi antarasel EPR dan fotoreseptor. Bagian EPR yang melekat 

paling erat dengan neuroretina berada di ora serata dan diskus optikus. Ikatan 

jaringan yang rapat antar sel EPR dan sel endotel sangat penting. Ikatan jaringan 

tersebut berperan dalam pertukaran zat–zat yang penting untuk metabolisme dan 

mencegah masuknya zat toksik dan komponen plasma ke dalam retina. Ikatan 

antarsel EPR satu sama lain  di daerah lateral dihubungkan oleh tight junction dan 

adherents junction. Ikatan–ikatan antarsel ini akan merekatkan ruang subretina, 

dimana terjadi penyaringan terhadap zat makromolekul dan pertukaran zat dari 

koriokapilaris.2,5 

 

 

Gambar 2.2 Organel-organel EPR 
                      Dikutip dari : Forrester7 

 

     Morfologi sel EPR sangat berkaitan dengan fungsi dan distribusi dari organel – 

organel sel EPR. Organel yang terdapat dalam sitoplasma sel EPR yaitu nukleus, 
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mitokondria, retikulum endoplasma halus dan kasar, badan golgi, lisosom, 

mikroperoksisom, fagosom, granula melanin, dan lipofusin. Nukleus  sel EPR 

memiliki diameter 8–12 µm yang terletak di basal memiliki dua inti. Mitokondria 

sel EPR menyebar di seluruh sel, tetapi terkonsentrasi pada daerah basal dan lateral 

sel. Retikulum endoplasma tempat sintesis protein dan membentuk suatu ikatan 

dengan daerah apikal yang menyebrangi sitoplasma. Lipofusin terakumulasi di 

daerah basal yang bertambah banyak seiring dengan bertambahnya usia.5,6 

 

2.2 Komposisi Biokimia Epitel Pigmen Retina 

     Sel EPR secara biokimia adalah sel yang kompleks dan dinamis. Fungsi 

metabolisme sel EPR yaitu proses biokimia yang diperantarai oleh enzim, 

diantaranya proses glikolisis, siklus kreb dan jalur pentofosfat. Proses metabolisme 

pada sel EPR membutuhkan banyak energi yang diperoleh dari glukosa sebagai 

sumber energi utama. Sebanyak 80 % komposisi EPR dibentuk oleh air, sedangkan 

sisanya dibentuk oleh protein, lipid dan asam nukleat.3,7 

     Epitel pigmen retina memiliki hampir 850 macam protein yang dapat 

diidentifikasi. Protein yang terdapat di sel lain juga terdapat di EPR yaitu enzim 

hidrolitik seperti glutation, peroksidase, katalase, dan superoksida dismutase. 

Protein sitoskeletal terdapat pula di EPR seperti aktin, miosin, alfa aktinin, fodrin 

dan vinculin. Protein lain yaitu Na+K+ATPase (pompa natrium) memiliki lokasi 

yang unik pada sel EPR berada di permukaan apikal, yang pada umunya berada di 

permukaan basolateral. Pompa natrium ini memiliki fungsi untuk menjaga 

keseimbangan natrium dan kalium pada ruang subretina melalui tranpor ion. Protein 

spesifik yang hanya diproduksi di EPR adalah RPE65, yang merupakan komponen 

penting dalam isomerase dan hidrolisis vitamin A.6,7 

     Lemak memberikan kontribusi sebanyak 3% dari berat basah sel EPR dan 

setengahnya adalah fosfolipid. Fosfatidilkolin dan fosfatidilinositol menyusun lebih  

dari 80% dari total fosfolipid. Asam lemak yang tersaturasi di EPR lebih tinggi dari 

pada segmen luar fotoreseptor. Asam palmitat dan asam stearat digunakan untuk 

esterifikasi retinol dan metabolisme energi oleh mitokondria EPR. Berat basah sel 

EPR sebanyak 1 % dikontribusi oleh asam ribonukleat (ARN). Sel EPR mensintesa 
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asam ribonukleat terus menerus. Asam ribonukleat memiliki fungsi memproduksi 

enzim–enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme sel, fagositosis disk, 

mempertahankan jalur retinoid dan fungsi tranport.3,7  

 

2.3 Fungsi Epitel Pigmen Retina 

     Proses metabolisme dan biokimia utama retina terjadi di sel EPR. Epitel pigmen 

retina memiliki fungsi menopang lapisan neurosensoris retina dan memegang 

peranan penting dalam proses visual. Sel EPR membentuk unit fungsional bersama 

fotoreseptor dalam menjalankan semua fungsi.3,6 

     Fungsi penting dari EPR adalah regenerasi pigmen visual dan metabolisme 

vitamin A, fagositosis diskus segmen luar fotoreseptor dan transpor  nutrisi dan ion. 

Epitel pigmen retina juga berfungsi dalam absorpsi cahaya yang tidak fokus, adhesi 

retina dan sintesis matriks interfotoreseptor, membentuk sawar darah retina, sekresi 

faktor pertumbuhan, modulasi imun, dan proteksi dari stress oksidatif. Kegagalan 

salah satu fungsi EPR akan mengarah pada degenerasi retina 3,6 

 

2.3.1 Regenerasi Pigmen Visual Melalui Metabolisme Vitamin A 

     Regenerasi pigmen visual rodopsin melibatkan EPR dan fotoreseptor. Epitel 

pigmen retina memegang peranan penting dalam penggunaan, penyimpanan dan 

mobilisasi vitamin A. Epitel pigmen retina memperoleh vitamin A melalui tiga cara 

yaitu melalui proses regenerasi siklus visual, dari sirkulasi tubuh, dan dari 

fagositosis fotoreseptor. Tahap awal dari siklus visual dimulai dengan reaksi foton 

dan rodopsin yang terbentuk dari G–coupled receptor protein, opsin (pada sel 

batang) atau cone-opsin (pada sel kerucut), dan kromosfor 11-cis-retinaldehida. 11-

cis-retinaldehida akan dirubah menjadi 11-trans-retinaldehida setelah bereaksi 

dengan cahaya, kemudian 11-trans-retinaldehida dilepaskan dari opsin dan 

direduksi menjadi all-trans-retinol oleh enzim retinol dehidrogenase. All-trans-

retinol kemudian ditranspor kembali ke EPR oleh interphotoreceptor retinoid-

binding protein (IRBP). 6,8  

     Protein IRBP yang disekresi oleh fotoreseptor penting untuk translokasi 11-cis-

retinal dari EPR ke fotoreseptor dan translokasi 11-trans-retinol dari fotoreseptor 

ke EPR. Enzim lecithin retinol acyl transferase (LRAT) dalam EPR merubah  all-
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trans-retinol  menjadi  all-trans retinil  ester  oleh. Protein RPE65 adalah 

isomerhidrolase  yang  bertanggung   terhadap  konversi all-trans retinil ester 

menjadi  11-cis-retinol,  kemudian  11-cis-retinol  direduksi   menjadi  11-cis-retinal  

oleh   enzim  dehidrogenase. 11-cis-retinal  akan   dipindah  kembali  ke  dalam 

fotoreseptor oleh IRBP. Siklus visual yang baru akan dimulai kembali bila 11-cis-

retinal  berikatan dengan opsin.6,8 

 

 
                                         Gambar 2.3 Siklus visual pada retina 
                              Dikutip dari : Muniz8 

 

2.3.2 Fagositosis Diskus Segmen Luar Fotoreseptor 

     Proses fotooksidasi meningkatkan pembentukan spesies oksigen reaktif (SOR) 

yang mengakibatkan  segmen luar fotoreseptor  terus menerus terpapar oleh zat 

toksik, keadaan ini menyebabkan kerusakan segmen luar fotoreseptor. Segmen luar 

fotoreseptor mengalami regenerasi terus menerus oleh silia dari segmen dalam 

untuk mempertahankan eksitabilitas segmen luar fotoreseptor. Proses regenerasi 

EPR mengikuti ritme sikardian, dimana sel batang paling aktif melepaskan diskus 

pada dua jam setelah muncul cahaya dan sel kerucut paling aktif melepaskan diskus 
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pada keadaan gelap. Setiap 11 hari seluruh segmen luar fotoreseptor diperbarui. 

Setiap sel fotoreseptor akan melepaskan kurang lebih 100 diskus per hari, setiap sel 

EPR akan mencerna lebih dari 4000 diskus per hari.6,9 

 

 

Gambar 2.4 Fagositosis segmen luar fotoreseptor 
                                                         Dikutip dari : Handa5          
           

     Ada tiga reseptor yang terlibat pada proses fagositosis yaitu macrophage 

phagocytosis receptor (CD36), vitronectin binding integrin (α5-integrin) dan c-mer 

tyrosinekinase (merTK). Proses fagositosis diskus segmen luar sel batang 

merupakan proses bertahap yang terdiri dari pengenalan, pengikatan, internalisasi, 

dan degradasi. Tahap pertama adalah tahap pengenalan yaitu protein fosfatidilserin 

dan neural cell adhesion molecule (NCAM) pada segmen luar fotoreseptor  

memberikan sinyal fagositosis. Proses pengikatan diskus segmen luar fotoreseptor 

dengan sel EPR terjadi di membran apikal sel EPR.  Proses pengikatan dimulai 

dengan penempelan reseptor yaitu α5-integrin dengan fosfatidilserin dari membran 

plasma segmen luar fotoreseptor.5,9               

     Setelah mengikat sel batang  segmen luar fotoreseptor terjadi invaginasi 

membran plasma EPR yang kemudian akan dicerna oleh fagosom.                  

Fagosom akan ditranspor ke dalam basal sel EPR oleh mikrotubulus di dalam 

sitoplasma dan akan bersatu dengan lisosom untuk didegradasi. Hasil dari degradasi 
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segmen luar fotoresptor berupa building blocks. Building blocks yang dihasilkan 

akan digunakan kembali di dalam fotoreseptor untuk sintesis diskus yang baru. 

Hasil degradasi lain dari segmen luar fotoreseptor akan ditransport ke koroid. 5,9   

 

2.3.3 Transport  Nutrisi dan Ion pada Epitel Pigmen Retina 

     Epitel pigmen retina memegang peranan penting dalam distribusi nutrisi dari 

sirkulasi ke dalam fotoreseptor dan membuang air dan sampah metabolisme dari 

fotoreseptor ke sirkulasi. Regulasi ekstraseluler EPR ditentukan juga oleh 

keseimbangan volume dan komposisi cairan di ruang subretina, yang merupakan 

ruang potensial yang dapat terisi oleh cairan. Ikatan tight junction sel EPR 

mencegah transport paraseluler dari air, ion dan zat larut lainya diantara ruang 

subretina dan koriokapilaris.   Membran EPR memiliki kanal ion selektif, aktif, 

sistem transpor fasilitatif untuk ion atau metabolit seperti glukosa dan asam amino. 

Kanal dan transportasi lainya juga terdapat di apikal dan membran  basal sel EPR.6,7         

     Glukosa adalah nutrisi yang paling penting dalam metabolisme di EPR. Sel EPR 

mengekspresikan transpor glukosa dengan sangat spesifik, yaitu Glucose 

Transporter 1 (GLUT 1) dan Glucose Transporter 3 (GLUT3). Transporter glukosa 

yang tergantung dengan kebutuhan metabolik adalah GLUT 1 yang penting untuk 

produksi SOR. Transporter glukosa yang memiliki afinitas tinggi untuk menjaga 

aktivitas tingkat istirahat adalah GLUT 3 . Transport retinol oleh EPR penting untuk 

memastikan pasokan dari retina ke fotoreseptor. Saat yang sangat penting adalah 

pertukaran antara EPR dan fotoreseptor dalam siklus visual. Reseptor perantara 

yaitu protein pengikat serum retinol atau transtiretin kompleks akan menangkap all-

trans retinol dari sirkulasi darah, kemudian trans retinol yang diambil dari 

fotoreseptor diisomerasikan menjadi 11-cis-retinal dan ditranspor kembali ke 

fotoreseptor. Asam lemak penting yang ditranspor dari EPR ke fotoreseptor adalah 

Docosahexaenoic acid  (DHA). Asam lemak DHA tidak dapat disintesis oleh 

fotoresetor dan diperlukan sebagai elemen struktural pada membrann 

fotoreseptor.7,10 

     Retina memiliki aktivitas sel yang sangat tinggi sehingga akan menghasilkan air 

dan asam laktat dalam jumlah besar. Air dan asam laktat dieleminasi dari ruang 
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subretina oleh transport aktif transeluler EPR. Transport air dan ion terjadi melalui 

transport aktif klorida dari retina ke sirkulasi tubuh. Pertukaran ion natrium ke luar 

sel dan ion kalium ke sitosol sel EPR oleh Na+K+ATPase membutuhkan ATP 

sebagai energi. Ion kalium akan dikeluarkan kembali melalui kanal kalium agar 

gradien kalium tetap rendah di membran apikal untuk menopang aktivitas dari 

Na+K+ATPase. Na+2Cl-K+ cotransporter mentrasport ion kalium dan klorida 

masuk ke sitosol EPR dengan menggunakan gradien natrium pada membran apikal 

sehingga ion klorida akan terakumulasi di ruang intraseluler EPR. Ion klorida 

selanjutnya akan keluar dari sel EPR menuju koriokapilaris melewati kanal klorida 

yang terdapat pada membran basal, kemudian akan terjadi potensial transepitel 

negatif  sebesar -6 hingga -15mV. Potensial transepitel negatif ini akan  

memungkinkan terjadinya transpor air. 5,6 

 

 

Gambar 2.5 Tranport ion pada EPR 
                    Dikutip dari : Remington4 

  

     Asam laktat dari EPR dikeluarkan dari ruang subretina bersamaan dengan 

transpor ion hidrogen oleh monocarboxylate transporter 1 (MCT1) . Ion hidrogen 

dieleminasi dari sitosol EPR oleh Na+H+ exchanger melalui aktivitas 

Na+K+ATPase yang menggunakan gradien natrium. Asam laktat pada membran 

basal akan meninggalkan sel EPR melalui aktivitas dari  monocarboxylate 
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transporter 3 (MCT3) yang merupakan cotranspoter asam laktat atau ion hidrogen 

juga. Ion bikarbonat ditranspor ke dalam sel melewati membran apikal oleh 

Na+2HCO 3
-  cotransporter yang menggunakan gradien natrium yang dihasilkan 

oleh Na+K+ATPase. Ion bikarbonat keluar dari sel melewati membran basolateral 

oleh aktivitas HCO3
 - exchanger.5,6 

 

2.3.4 Absorbsi Cahaya  

     Lapisan pigmen sel EPR melapisi dinding dalam bola mata dan menyerap 

hamburan cahaya untuk menghasilkan optik yang berkualitas. Sel EPR mempunyai 

pigmen melanin yang dihasilkan oleh melanosom. Sintesis pigmen melanin paling 

banyak terjadi sebelum kelahiran, tetapi sintesis melanin pada EPR tetap terjadi 

seumur hidup dengan lambat. 6,8 

     Pigmen melanin berperan dalam mengabsorbsi cahaya untuk mengurangi 

hamburan cahaya dan sebagai antioksidan dari proses foto oksidatif. Pigmen 

melanin paling banyak terdapat di daerah perifer dan paling sedikit di daerah 

makula. Cahaya yang diabsorpsi oleh pigmen melanin memiliki energi yang tinggi 

sehingga meningkatkan temperatur komplek EPR–koroid. Panas  yang dihasilkan 

akan dibuang melalui aliran darah di koriokapilaris.4,5 

 

2.3.5 Adhesi Retina 

     Semua fungsi lain EPR tidak dapat terjadi tanpa adanya fungsi adhesi retina. 

Adhesi retina sangat penting bagi retina karena lepasnya fotoreseptor dari EPR 

menyebabkan perubahan morfologi jaringan yang permanen. Adhesi retina adalah 

ikatan kuat antara fotoreseptor dan sel EPR. 5,7  

     Faktor–faktor yang berperan dalam adesi retina adalah tekanan hidrostatik pasif, 

interdigitasi segmen luar dengan mikrovili sel EPR, transport aktif cairan subretina, 

oksigenasi dan ikatan matriks interfotoreseptor. Tekanan hidrostatik pasif cairan 

vitreus menuju koroid dibentuk oleh tekanan intraokular dan tekanan osmotik 

ekstraseluler koroid akan melekatkan fotoreseptor dengan EPR. Mikrovili sel EPR 

menyelubungi bagian ujung segmen luar fotoreseptor yang membentuk ikatan yang 

kuat. Transport aktif di ruang subretina mengeluarkan cairan dengan cepat untuk 

mencegah akumulasi cairan di subretina sehingga sel EPR tetap menempel dengan 
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fotoreseptor. Hambatan oksigenasi akan mengakibatkan iskemi jaringan dan 

gangguan metabolisme membran EPR Komponen yang membentuk matriks  

interfotoreseptor adalah glikoprotein, proteoglikan, dan glikosaminoglikan. 

Matriks ini diproduksi oleh sel EPR bagian apikal dan fotoreseptor bagian dalam. 

Matriks interfotoreseptor akan melekatkan EPR dan fotoreseptor.5,7 

 

 

Gambar 2.6 Adhesi retina 

                               Dikutip dari: Handa5 

 

2.3.6 Sawar Darah Retina  

     Sawar darah retina adalah fungsi sel EPR yang penting dalam menjaga integritas 

struktur dan fungsi retina. Sawar darah retina berperan mengatur regulasi 

pertukaran cairan, ion dan protein  yang masuk dan keluar dari retina. Sawar darah 

retina dibagi menjadi dua yaitu bagian dalam dan luar.4,5 

     Bagian dalam dibentuk oleh tight junction yang berada diantara sel–sel endotel 

retina. Bagian luar dibentuk oleh tight junction yang berada diantara sel–sel EPR. 

Tight junction mencegah terjadinya perpindahan paraseluler dari molekul–molekul 

yang lebih besar dan terletak pada bagian apiko-lateral pada sel EPR. Resistensi 

paraseluler 10 kali lebih besar dibandingkan dengan resistensi transeluler. Tight 

junction mempunyai 2 protein utama sebagai unsur pembentuk, yaitu okludin dan 
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klaudin. Tight junction menempel pada aktin sitoskeleton sel EPR, kemudian 

berinteraksi dan membentuk polaritas sel.4,5, 11 

 

Gambar 2.7 Sawar darah retina 

                   Dikutip dari: Handa5 

 

2.3.7 Sekresi Faktor Pertumbuhan 

     Epitel pigmen retina memiliki kemampuan mensekresikan faktor pertumbuhan.  

Fungsi sekresi ini berperan untuk menjaga integritas fotoreseptor, menjaga struktur 

fenestrasi dari endotel koriokapilaris dan berinteraksi aktif dengan sitem imun. 

Faktor–faktor pertumbuhan yang berperan dalam proliferasi sel EPR adalah 

pigment ephithelium-derived factor (PEDF), vascular endothelial growth factor 

(VEGF), transforming growth factor (TGF-β), nerve growth factor (NGF), insulin 

like growth factor (IGF-1).5,11 

     Faktor pertumbuhan utama yang disekresikan oleh permukaan apikal sel EPR 

untuk menjaga integritas struktur fotoreseptor yaitu PEDF dan VEGF. Faktor 

pertumbuhan PEDF memiliki sifat neuroprotektif untuk melindungi sel dari 

hipoksia dan apoptosis yang disebabkan oleh glutamat. Faktor pertumbuhan VEGF 

memilliki fungsi memberi sinyal prosurvival ke sel – sel endotel pembuluh darah 

koroid dan menjaga fenestrasi koriokapilaris.5, 11,12 
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2.3.8  Modulasi Imun       

     Sel EPR memiliki kemampuan yang signifikan untuk menghasilkan respon 

imun. Sel EPR mengekspresikan imunitas bawaan seperti Toll-like receptors 1-7, 

9, and 10 untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri, molekul rusak dan jaringan 

asing. Sel EPR mengekpresikan berbagai macam komplemen dari sistem 

komplemen untuk respon awal dari proteksi stress oksidatif.7,11 

     Sel EPR memiliki peran menciptakan lingkungan imun immune privilege pada 

bagian dalam bola mata. Immune privilege  adalah proses dinamis yang melibatkan 

mekanisme regulasi imun dan faktor anatomi. Sel EPR membentuk immune 

privilege  melalui dua komponen yaitu faktor pasif dan faktor aktif. Faktor pasif 

adalah sebagai fungsi sawar darah retina yang telah dijelaskan di atas. Faktor aktif 

adalah melalui downregulatory immune environment (DIE). Sawar darah retina dan 

DIE adalah mekanisme yang memiliki keterkaitan fungsi satu sama lain dan sebagai 

pusat untuk menjaga immune privilege pada mata. 7, 11-13  

     Faktor  aktif DIE merupakan evolusi adaptasi pada mata untuk melindungi diri 

sendiri terhadap peradangan yang berlebihan. Faktor–faktor yang mempengaruhi 

DIE pada EPR yaitu reseptor CD95 menghambat apoptosis, interleukin-10 

menekan limfosit , TGF-β mengatur limfosit di dalam sel untuk sekresi sitokin yang 

menekan reaksi autoimun dan tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) apoptosis 

limfosit.  Sel EPR mengekpresikan sCD54 dan PGE2 yang dapat mengatur limfosit 

T memproduksi CCL3 dan CCL4 yang bertujuan untuk menghambat respon imun. 

Semua faktor-faktor yang telah disebutkan berkontribusi secara aktif dalam upaya 

mencegah terjadinya autoimun. 7, 11,12  

 

2.3.9  Proteksi Stress Oksidatif 

       Retina memiliki kerentanan terhadap stress oksidatif akibat konsumsi oksigen 

yang tinggi dan jumlah asam lemak tak jenuh yang banyak mendapatkan paparan 

stress oksidatif akibat konsusmsi oksigen yang tinggi dan radiasi cahaya.  Sel EPR  

memiliki sifat neuroproptektif melalui produksi neurotrofin 1. Neurotrofin 1 

menghambat ekspresi gen-gen inflamasi dan meningkatkan pembentukan molekul 
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antiapoptosis. Neurotropin 1 meregulasi sintesis dan sekresi dari neuroprotektin D1 

yang dibentuk dari DHA.5,14 

     Sel EPR menghasilkan PEDF yang berperan dalam regulasi proliferasi sel, 

menghambat neovaskularisasi, dan melindungi sel–sel saraf dari radikal bebas, 

glutamate dan keadaan iskemi. Sel EPR menghasilkan fibroblast growth factor 1 

(FGF 1) dan FGF 2 untuk mencegah terjadinya apoptosis dan proses degenerasi 

retina. Sel EPR memproduksi banyak antioksidan, yaitu glutathione, thioredoxin, 

glutaredoxin, vitamin E, methionine sulfoxide reductase, superoxide dismutase, 

catalase, dan gluthathione peroxidase.5,7,14 

 

III. Simpulan 

     Epitel pigmen retina adalah  bagian terluar dari retina yang  terletak antara 

fotoreseptor dan lapisan kapiler koroid. Sel EPR memiliki peranan penting dalam 

menjaga fisiologi retina. Fungsi sel EPR melibatkan reaksi biokimia dan 

metabolisme yang bertujuan menopang fungsi dan integritas fotoresptor. Gangguan 

yang terjadi pada salah satu fungsi EPR akan mengakibatkan kelainan-kelainan 

patologis pada retina yang berdampak pada kualitas visual. 
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