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I.  Pendahuluan 

World Health Organization (WHO) secara global memperkirakan terdapat 253 

juta penduduk mengalami gangguan penglihatan dengan 36 juta diantaranya 

mengalami kebutaan pada tahun 2017. International Agency for Prevention of 

Blindness South East Asia Region (IAPB SEAR) mengumpulkan data Rapid 

Assessement of Avoidable Blindness (RAAB) dari delapan negara kawasan Asia 

Tenggara dan mendapatkan hasil katarak merupakan penyebab utama kebutaan 

dan gangguan penglihatan sedang sampai buruk pada empat negara kawasan Asia 

Tenggara, salah satunya Indonesia. Kebutaan kedua mata akibat katarak yang 

tidak ditangani pada masyarakat berusia di atas 50 tahun di Indonesia, khususnya 

di Jawa Barat mencapai 71,7%.
1–3 

Lensa merupakan media refraktif pada mata yang bersifat transparan. 

Hilangnya sifat transparan lensa sehingga menjadi keruh pada katarak akan 

mengganggu proses pembentukan bayangan pada retina sehingga dapat terjadi 

gangguan penglihatan bahkan kebutaan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi 

terjadinya kekeruhan pada lensa. Perubahan sifat biokimia dan metabolisme dari 

lensa merupakan proses dasar dalam pembentukan katarak. Sari kepustakaan ini 

bertujuan untuk membahas mengenai biokimia dan metabolisme dari lensa serta 

hubungannya dengan pembentukan katarak.
4–6

  

 

II. Biokimia dan Metabolisme Lensa 

    Lensa merupakan struktur yang unik pada mata. Struktur lensa terus 

berkembang sepanjang kehidupan sejak tahap embriogenesis. Lensa mengandung 

komposisi dan reaksi kimia yang saling berhubungan dalam menciptakan 

kejernihan. Perubahan dari segi biokimia, molekular maupun selular terjadi 

seiring dengan bertambahnya usia. Paparan radikal bebas dan kondisi metabolik 

sistemik juga dapat memicu perubahan tersebut.
4–6

  

 

2.1 Embriologi Lensa  

     Lempengan tebal dari sel ektodermal bagian permukaan yang membentuk 

plakoda lensa sudah dapat diidentifikasi sejak hari ke-27. Plakoda lensa kemudian 
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melakukan invaginasi membentuk vesikel lensa dengan depresi sentral yang 

disebut lubang lensa (lens pit) dan rongga lensa (lens cavity). Vesikel lensa yang 

dikelilingi oleh basal lamina kemudian terlepas dari ektodermal permukaan masuk 

ke dalam cangkir optik. 
4–7

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan pembentukan lensa 
Dikutip dari: Levin

7
 

 

    Sel posterior dari vesikel lensa memanjang dan membentuk serat lensa primer. 

Serat lensa akan memanjang dan mengisi rongga lensa. Ujung dari serat primer ini 

bertemu di sutura Y di bagian anterior dan posterior. Serat lensa yang kemudian 

terbentuk dari zona ekuatorial disebut serat lensa sekunder. Selama tahap 

embriogenesis, lensa menerima nutrisi lewat jaring vaskular tunika vaskulosa 

lentis selama sembilan minggu. Lensa kemudian menerima nutrisi dari humor 

akuos dan vitreus setelah regresi dari vaskulatur hialoid. 
4–7
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2.2 Anatomi  Lensa  

      Lensa terletak di belakang iris dan di depan badan vitreus. Serat zonular 

merupakan ikatan serat mikrofibril yang kuat yang menggantung lensa agar posisi 

lensa tidak berubah. Lensa memiliki struktur bikonveks berbentuk seperti elips 

dengan radius kurvatura anterior dan posterior yang berbeda. Kurvatura anterior 

berkisar antara 8–14 mm dan kurvatura posterior berkisar 4,5–7,5 mm. Permukaan 

anterior dan posterior lensa dipisahkan oleh ekuator.
4–6

  

     Titik tengah pada permukaan anterior dan posterior disebut dengan kutub. 

Aksis optikal merupakan garis imajiner yang menyatukan kutub anterior dengan 

kutub posterior. Orang dewasa memiliki diameter lensa 10 mm dengan panjang 

aksial 4 mm. Lensa terus membesar (0,023 mm per tahun) dan berubah bentuknya 

sepanjang kehidupan.
4-6

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.2 Struktur lensa 
                Dikutip dari: American Academy Ophthalmology 
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     Lensa memiliki beberapa bagian antara lain kapsul, lapisan epitelium, korteks, 

dan nukleus. Lapisan epitelium dan serat lensa memproduksi material pembentuk 

kapsul yang merupakan membran basalis yang tebal, halus, dan menyelubungi 

seluruh permukaan lensa. Matriks interfibril pada kapsul terdiri dari glikoprotein 

(kolagen tipe IV) dan sulfat glikosaminoglikan (GAG). Komponen tersebut 

memberikan sifat elastis. Sintesis kapsul anterior berlangsung sepanjang 

kehidupan sehingga ketebalannya bertambah sementara kapsul posterior memiliki 
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ketebalan yang relatif konstan.
4–6,8

 

     Lapisan epitelium terdiri dari sel-sel epitel kuboidal sederhana yang hanya 

terletak pada permukaan anterior lensa. Sel-sel tersebut menjadi lebih kolumnar 

saat mendekati bagian ekuator.  Sel epitel merupakan tempat aktivitas metabolik 

yang aktif. Aktivitas mitosis terjadi maksimal pada daerah preekuatorial dan 

ekuatorial dari epitelium lensa. Area ini disebut zona germinatif. Pada area ini 

terjadi diferensiasi dan elongasi dari sel yang membentuk serat lensa sekunder.
4–6,8

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Lapisan lensa 
                                       Dikutip dari: Forrester

5
 

 

    Serat lensa memiliki penampang heksagonal dengan ukuran  sekitar 4 × 7 μm 

dengan panjang mencapai 12 mm. Bagian apikal dari serat ini mengarah ke bagian 

anterior sementara bagian basal mengarah ke bagian posterior. Nukleus dari sel ini 

bermigrasi ke bagian anterior saat sel terdorong lebih dalam sehingga 

menciptakan orientasi nukleus mengarah ke bagian anterior yang disebut lens 

bow. Interdigitasi sitoplasmik dan sambungan sel menghubungkan satu serat 

dengan serat lainny sehingga membentuk struktur seperti ball and socket.
4–8

 

     Serat dari sisi yang berlawanan akan bertemu pada sutura anterior dan 

posterior. Seiring dengan perkembangan lensa, terjadi penambahan sel baru yang 

terus diproduksi secara konsentrik sehingga lensa memiliki lapisan seperti 

bawang. Serat lensa yang terletak lebih dalam akan kehilangan organel-organel 

seperti mitokondria dan ribosom. Nukleus pada serat lensa bagian paling dalam 

akan mengalami degradasi.
4–7
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    Serat paling luar dan baru membentuk bagian korteks dari lensa. Bagian ini 

memiliki konsistensi yang lebih halus dibandingkan dengan nukleus di bagian 

tengah yang lebih padat. Korteks bagian luar kaya akan elemen sitoskeletal. 

Bagian ini secara aktif mensintesis protein lensa yang unik, yaitu kristalin.
4–9

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Sel serat lensa 
                                       Dikutip dari: Forrester
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2.3 Fisiologi Lensa  

     Lensa bertanggung jawab dalam pembentukan bayangan fokus yang 

diproyeksikan pada retina. Lensa menyumbangkan kekuatan refraktif 20 dioptri 

pada keadaan tidak berakomodasi. Kemampuan lensa untuk tidak menyerap 

ataupun menyebarkan cahaya dalam jumlah yang signifikan pada spektrum 

cahaya yang dapat terlihat menyebabkan lensa memiliki struktur yang 

transparan.
4–7

 

    Lensa memiliki suatu sistem mikrosirkulasi karena tidak adanya aliran darah 

pada lensa. Sistem ini berfungsi dalam membawa nutrisi, membuang zat sisa, dan 

menjaga homeostasis ion. Sistem pump-leak merupakan sistem transportasi 

molekul yang merupakan kombinasi dari jalur transportasi aktif dan jalur 

transportasi pasif yang berhubungan dengan permeabilitas membran. Lensa 

bekerja sebagai kesatuan atau syncytium. Komunikasi interselular yang cepat 

dapat terjadi karena banyaknya sambungan sel yang dibentuk dari protein 

connexin. Hal ini memudahkan pergerakan ion dan molekul dari satu sel menuju 

sel lainnya.
4–10
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    Terdapat kadar natrium yang rendah (10 mmol/L) dan kadar potasium yang 

tinggi (120 mmol/L) pada lensa dalam kondisi normal. Hal ini berkebalikan 

dengan kondisi di humor akuos.  Ion natrium akan bergerak masuk ke dalam lensa 

bersama dengan ion klorida sementara ion potasium akan keluar dari lensa sesuai 

dengan gradien konsentrasi. Keseimbangan antara kedua kation tersebut dapat 

terjadi dengan bantuan dari pompa Na+/K+ ATPase. Pompa Na+/K+ ATPase 

akan mengeluarkan natrium dari lensa dan memasukan potasium ke dalam lensa 

melawan arah gradien konsentrasi. Kadar natrium akan meningkat pada lensa jika 

pompa tersebut terganggu sehingga terbentuk gradien osmotik dan menarik air 

secara berlebihan masuk ke dalam lensa. Hal ini akan menyebabkan fluktuasi 

pada indeks refraktif lensa.
4–10

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.5 Transportasi ion dan molekul pada lensa 
                                Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology

4 

 

2.4 Biokimia Lensa 

     Lensa memiliki komposisi kimia yang didominasi oleh protein. Kandungan 

protein pada lensa lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan lainnya dengan 

konsentrasi mencapai 33% dari berat basahnya. Protein lensa banyak tersebar 

dalam sitoplasma. Protein lensa dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan 

kelarutannya dalam air, yaitu kelompok yang larut dalam air dan kelompok yang 

tidak larut dalam air. Fraksi protein yang larut dalam air mencapai 80% dari total 
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keseluruhan. Fraksi protein yang tidak larut dalam air membentuk komponen 

struktural pada lensa. 
4–8,11

 

 

2.4.1 Komponen Larut Air 

     Sebanyak 90-95% dari total protein lensa adalah kristalin. Kristalin merupakan 

komposisi utama dalam kelompok protein larut air. Kristalin banyak terdapat pada 

serat lensa dan memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi lensa. 

Terdapat dua atribut utama pada kristalin. Pertama, kristalin memiliki struktur 

yang stabil yang menyebabkan protein lensa menjadi protein yang memiliki waktu 

hidup paling lama dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Kedua, kristalin 

tetap larut dalam air walaupun memiliki konsentrasi yang tinggi. Kristalin tidak 

menempel satu sama lain dan terorganisasi dengan rapat. Hal ini menghindari 

terjadinya fluktuasi tidak beraturan terhadap indeks refraksi sehingga dapat 

menurunkan penyebaran cahaya
4–7,12

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.6 Protein lensa 
              Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology 

4
 

 

     Terdapat dua kelompok besar kristalin yaitu kristalin α dan kristalin β,γ. 

Kristalin α merepresentasikan sepertiga massa molekular dari protein lensa yang 

berkisar antara 600-800 kDa. Terdapat dua subunit kristalin α, yaitu αA dan αB 

dengan massa molekul 20 kDa. Kristalin α termasuk dalam protein kejut panas 

kecil. Protein ini memiliki kemampuan berkumpul menjadi oligomer dengan 

menukar subunit dan membentuk kumpulan polidispersi yang dinamis.
4–7,12
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     Subunit kristalin αA dan αB memiliki aktivitas chaperone. Keduanya 

membantu menjaga konformasi molekular normal kristalin lainnya. Protein 

chaperone mengikat protein yang mulai berdenaturasi sehingga mencegah 

agregasi lanjutan dan insolubilisasi dari kristalin-kristalin lainnya. Mekanisme 

chaperone melibatkan ikatan protein chaperone dengan protein target sehingga 

protein target kembali pada konformasi mokelular dengan lekukan dan lipatan 

yang seharusnya.
4–7,11,12

 

 

 

Gambar 2.7 Protein kristalin 
    Dikutip dari: Forrester

5
 

 

     Kristalin β dan γ berasal dari kelompok besar protein yang sama. Masing-

masing dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan massa molekular dan titik 

isoelektriknya. Kristalin β merupakan kelompok kompleks dari oligomer yang 

terdiri dari polipeptida dan memiliki massa molekular 23-32kD. Kristalin β dapat 

dipisahkan menjadi fraksi βH (β high molecular mass) dan βL (β low molecular 

mass). Kristalin γ merupakan protein monomer dan merupakan kristalin dengan 

massa molekular paling kecil yaitu 20 kDa. Ekspresi protein kristalin γ banyak 

terdapat dalam fase awal perkembangan sehingga protein ini lebih terkonsentrasi 

di bagian nuklear lensa.
4–8

 

 

2.4.2 Komponen Struktural 

    Protein tidak larut air membentuk komponen struktural lensa. Protein tidak larut 

air dikelompokkan menjadi dua yaitu protein larut dalam urea dan protein tidak 

larut dalam urea. Mayoritas protein tidak larut air tetapi larut dalam urea 
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membentuk elemen sitoskeletal. Mayoritas protein tidak larut air dan tidak larut 

dalam urea membentuk membran plasma bersama lipid.
4–7

 

 

2.4.2.1 Protein Tidak Larut air 

    Major Intrinsic Protein (MIP) merupakan contoh protein tidak larut dalam air 

dan tidak larut dalam  urea yang membentuk 50% membran plasma. Sebelumnya 

protein ini dianggap sebagai kelompok protein sambungan sel karena berperan 

dalam komunikasi dan pergerakan ion interselular. Penelitian selanjutnya 

menunjukkan MIP merupakan anggota dari kelompok protein bernama akuaporin. 

Kelompok protein akuaporin termasuk dalam protein yang meregulasi transportasi 

air dalam sel atau disebut kanal air.
4–9

 

     Protein yang termasuk dalam klasifikasi protein tidak larut air tetapi larut 

dalam urea antara lain, aktin, vimentin atau filamen perantara, tubulin atau 

mikrotubulus, dan dua protein tambahan lain, yaitu filensin dan fakinin. Filensin 

and fakinin (beaded filament) hanya ditemukan pada serat lensa. Protein ini 

merupakan protein sitoskeletal lensa. Filamen-filamen tersebut berperan dalam 

proses diferensiasi, motilitas, perubahan bentuk, dan organisasi dari sitoplasma.
4–8 

 

2.4.2.2 Lipid 

    Lipid berkontribusi 1% dari total massa lensa. Lipid merupakan komponen 

selain protein yang turut membentuk struktur lensa. Kandungan asam lemak jenuh 

yang tinggi ditambah dengan rasio kolesterol terhadap fosfolipid yang tinggi serta 

konsentrasi sfingomielin yang juga tinggi memberikan kontribusi pada kepadatan 

dan rendahnya fluiditas  membran plasma. Lipid menyumbang 55% dari berat 

kering membran plasma 
4–8

 

 

2.5  Metabolisme Lensa 

    Lensa memiliki komplemen enzim yang lengkap dan protein regulator yang 

berada pada lapisan epitelium dan serat muda yang merupakan tempat terjadinya 

hampir semua aktivitas metabolik. Tujuan dari metabolisme lensa adalah menjaga 

tranparansi. Produksi energi lensa sangat bergantung pada metabolisme glukosa. 
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Lensa menjadi berkabut dalam beberapa jam ketika terjadi penurunan dari 

glukosa.
4–9

 

 

2.5.1 Metabolisme Karbohidrat 

     Glukosa yang masuk ke dalam lensa berasal dari humor akuos baik melalui 

difusi sederhana ataupun dengan difusi melalui perantara. Glukosa kemudian  

difosforilasikan menjadi glukosa-6-fosfat (G6P) oleh enzim heksokinase. Reaksi 

ini 70-100 kali lebih lambat dibandingkan dengan enzim lain yang terlibat dalam 

proses glikolisis. Hal tersebut menyebabkan enzim ini termasuk  enzim rate-

limited. Setelah terbentuk G6P akan memasuki salah satu jalur, yaitu antara jalur 

glikolisis anaerobik atau hexose monophosphate (HMP) shunt.
4–8

 

    Jalur metabolisme glukosa yang lebih aktif adalah jalur glikolisis anaerobik. 

Perubahan adenosin difosfat (ADP) menjadi adenosin trifosfat (ATP) terjadi pada 

dua tahap sepanjang proses konversi glukosa menjadi laktat. Tahap yang dibatasi 

adalah tahap aktivasi enzim fosfofruktokinase yang diregulasi melalui umpan 

balik oleh produk metabolik dari jalur glikolisis.
4–8

  

     Jalur anaerob ini kurang efisien dibandingkan jalur aerob karena hanya dua 

molekul ATP yang dihasilkan dari setiap glukosa, sedangkan jalur aerobik 

menghasilkan 36 molekul ATP melalui siklus Krebs. Rendahnya kadar oksigen 

pada lensa menyebabkan hanya 3% produk yang melalui siklus Krebs untuk 

menghasilkan ATP.  Metabolisme aerobik memproduksi setidaknya 25% dari 

ATP lensa. Aktivitas metabolik dalam pembentukan ATP banyak terjadi di 

anterior lensa. Hanya kurang dari 15% saja glukosa pada lensa yang melewati 

metabolisme jalur HMP shunt atau dikenal dengan jalur fosfatpentosa. Jalur ini 

menghasilkan nikotinamida adenina dinukleotida fosfat (NADPH) yang 

diperlukan dalam mereduksi glutation.
4–8

       

      Jalur lain dalam metabolisme glukosa pada lensa yaitu jalur sorbitol. Enzim 

aldosa reduktase merupakan enzim kunci pada jalur ini. Enzim ini memiliki 

afinitas yang rendah terhadap glukosa. Hal ini mengakibatkan sorbitol akan 

berakumulasi dalam jumlah banyak terlebih dahulu sebelum di metabolisme lebih 

lanjut menjadi fruktosa oleh enzim poliol dehidrogenase.
4–8
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     Sorbitol dan fruktosa secara bersama-sama akan meningkatkan tekanan 

osmotik pada lensa sehingga akan menarik air masuk. Awalnya pompa Na+/K+ 

ATPase dapat memberikan kompensasi pada proses ini tetapi jika proses ini terus 

berjalan akan terjadi dekompensasi yang mengakibatkan pembengkakan pada 

serat lensa, gangguan struktur sitoskeletal, dan kekeruhan pada lensa.
4–8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Metabolisme glukosa 
            Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology

4
 

     

2.5.2 Metabolisme Protein dan Lipid 

     Sintesis protein dan lipid terjadi pada epitelium dan korteks perifer. Protein 

mengalami berbagai modifikasi setelah proses translasi yang kompleks. 

Modifikasi dramatis dapat berupa pembentukan agregat dengan berat molekular 

tinggi. Protein nantinya akan mengalami proteolisis yang dimediasi oleh enzim 

endopeptidase, eksopeptidase, dan protease. Enzim hidroksimetilglutaril (HMG) 
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CoA reduktase meregulasi sintesis komponen struktural lainnya, yaitu 

kolesterol.
4–8 

 

2.6 Mekanisme Proteksi Lensa terhadap Radikal Bebas 

     Radikal bebas dapat menyerang protein ataupun membran lipid pada korteks 

lensa. Molekul oksigen merupakan sumber terbentuknya spesies oksigen reaktif 

(SOR) yang bersifat sebagai radikal bebas. SOR bereaksi langsung dengan DNA 

sehingga dapat merusak DNA dengan mudah. Kerusakan ini dapat menyebabkan 

polimerisasi dan crosslinking dari lipid dan protein. 
4–9

 

     Terdapat beberapa enzim yang dapat melindungi lensa dari kerusakan oksidatif 

oleh radikal bebas. Glutation peroksidase mengkatalisis sebuah reaksi yang 

menghasilkan pembentukan glutation disulfida (GSSG) lalu dikonversi kembali 

menjadi glutation (GSH) oleh glutation reduktase dengan menggunakan NADPH. 

Glutation akan mengkonversi hidrogen peroksida yang bersifat merusak menjadi 

hidrogen.
4–9

 

 

 
Gambar 2.9 Mekanisme proteksi kerusakan oksidatif oleh glutation 

          Dikutip dari: Levin
7
 

 

     Asam askorbat turut melawan kerusakan oksidatif. Dehidroaskorbat, bentuk 

oksidasi dari asam askorbat, dapat bereaksi dengan radikal bebas dan oksidan 

lainnya sehingga mencegah molekul tersebut merusak lipid, protein, dan asam 

nukleat. Jika terjadi akumulasi dehidroaskorbat, produk metabolitnya dapat 

bereaksi dengan protein lensa sehingga dapat menurunkan stabilitas protein. 

Glutation dapat menjaga askorbat agar tetap dalam keadaan tereduksi.
4–9

  

    Salah satu faktor yang dapat menimbulkan kerusakan pada lensa adalah radiasi 

ultraviolet. Bagian sentral lensa mengandung banyak senyawa yang berasal dari 
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asam amino triptofan. Senyawa tersebut memiliki kemampuan menyerap radiasi 

pada spektrum sinar  ultraviolet A (UVA), yaitu pada panjang 360–370 nm. Asam 

amino tersebut bertindak sebagai filter terhadap potensi bahaya radiasi UVA pada 

lensa segmen posterior mata.
4–9,13

  

 

2.7 Perubahan Biokimiawi Protein Lensa pada Proses Penuaan 

     Perubahan biokimia yang terjadi meliputi perubahan pada protein, perubahan 

komunikasi interselular dan perubahan metabolik. Perubahan protein meliputi 

peningkatan agregasi protein oleh proses crosslinking peptida sehingga 

membentuk partikel dengan ukuran besar dan menjadi tidak larut, raseminasi dan 

deaminasi yang menyebabkan perubahan konformasi protein, peningkatan 

proteolisis kristalin, dan degradasi dari protein sitoskeletal.  Secara morfologi, sel 

yang kehilangan organisasi sitoskeletalnya akan menyebabkan terbentuknya 

vakola. 
4–9,11

 

     Perubahan pada komunikasi selular mengakibatkan gangguan dalam 

memenuhi kebutuhan metabolik serat lensa di bagian dalam. Perubahan yang 

terjadi meliputi degradasi dari connexin, penurunan pertukaran molekul 

interselular, peningkatan kebocoran membran sel terhadap molekul kecil, serta 

penurunan difusi glutation sebagai antioksidan ke serat lensa bagian dalam. 

Adanya water cleft merupakan tanda penurunan fungsi akuaporin dan gangguan 

transportasi cairan.
4–9

 

    Perubahan lainnya yang terjadi adalah perubahan metabolik. Perubahan ini 

meliputi perubahan komposisi membran lipid dengan kadar fosfolipid yang 

menurun, penurunan aktivitas metabolik, dan diskolorasi lensa karena akumulasi 

dari kromofor kuning. Protein kristalin mengalami proses glikasi yaitu 

penambahan molekul gula non enzimatik yang menghasilkan pigmen dengan 

fluoresensi kuning.
4–9

 

 

2.8 Pembentukan Katarak yang Berhubungan dengan Penuaan 

    Terdapat tiga tipe katarak senilis berdasarkan lokasinya, yaitu katarak nuklear, 

kortikal, dan subkapsular posterior. Mekanisme yang terjadi pada masing-masing 

tipe katarak berbeda-beda. Mekanisme pada katarak nuklear meliputi modifikasi 
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protein di area nukleus dan sekitarnya. Terjadi crosslinking protein, akumulasi 

fluoresensi kromofor, dan peningkatan potensi oksidasi pada lensa yang 

menyebabkan penyebaran cahaya dan munculnya warna kuning kecokelatan pada 

lensa. Agregasi protein pada katarak nuklear terdapat di sitoplasma.
4–9,14,15

 

    Terjadinya perubahan permeabilitas membran pada serat lensa dan 

ketidakseimbangan ion merupakan mekanisme penting dalam terbentuknya 

katarak kortikal. Terdapat peningkatan konsentrasi ion kalsium di intraselular 

pada katarak jenis ini.  Jenis katarak lainnya, yaitu jenis subkapsular posterior, 

memiliki mekanisme adanya penurunan kemampuan dari sel epitel lensa untuk 

membentuk serat baru. Sel-sel ini kemudian berkembang ke arah posterior kapsul 

dan membentuk plak. Agregasi protein pada katarak kortikal maupun subkapsular 

melekat pada membran sel.
4–9,14,15

 

 

2.9 Pengobatan Medikamentosa pada Katarak 

    Terapi katarak umumnya memerlukan tindakan bedah. Saat ini sudah terdapat 

beberapa penelitian yang mengembangkan metode terapi katarak non bedah. 

Prinsip pengobatan berdasarkan pada sifat biokimia lensa yaitu memecah agregasi 

protein dan meningkatkan antioksidan. Lanosterol dan 5-cholesten-3b,25-diol 

merupakan contoh dari molekul yang dianggap mampu melakukan fungsi 

memecah agregasi protein dan berperan sebagai pharmacological chaperone 

(PC). PC  merupakan molekul yang dapat berikatan dan menstabilisasi protein. 

Kedua senyawa tersebut termasuk dalam kelompok sterol. Lanosterol merupakan 

prekursor dari kolesterol dan disintesis oleh enzim lanosterol sintase.  Lanosterol 

yang telah diujicobakan pada anjing dan kelinci dan 5-cholesten-3b,25-diol yang 

telah diujicobakan pada tikus memberikan hasil yang menjanjikan. Akan tetapi 

pada lensa manusia belum mencapai hasil yang diinginkan. 
15–17

 

    Protein L-karnosin yang memiliki efek antioksidan yang diharapkan dapat 

membantu antioksidan lain yang sudah menurun fungsinya seiring dengan proses 

penuaan dalam meningkatkan proteksi terhadap radikal bebas.  Tetes mata N-

asetilkarnosin (NAC) dapat masuk ke kornea dan bilik mata depan. N-

asetilkarnosin kemudian akan dimetabolisme menjadi L-karnosin. Sampai saat ini 
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belum ada studi yang dapat membuktikan bahwa NAC dapat membalikkan lensa 

yang keruh menjadi jernih kembali.  Campuran mikronutrien sebagai antioksidan 

yang terdiri dari vitamin C, vitamin E, dan beta karoten juga masih perlu diteliti 

lebih lanjut.
15,16,18

 

 

III. Simpulan 

    Lensa merupakan suatu struktur yang unik pada mata. Lensa terus membentuk 

sel-sel baru dari tahap embriogenesis hingga sepanjang kehidupan sampai 

terbentuk lapisan-lapisan sel dengan sel yang paling tua berada di bagian nukleus. 

Lensa harus tetap transparan untuk dapat melakukan fungsinya sebagai media 

optikal dalam memfokuskan cahaya pada retina. Penurunan transparansi 

merupakan bagian dari proses penuaan pada lensa. Agregasi protein intraseluler, 

terbentuknya vakuola pada sel, dan degenerasi sel membran merupakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi penurunan transparansi. Hal ini akan menyebabkan 

lensa menjadi keruh sehingga terbentuk katarak yang dapat menyebabkan 

gangguan penglihatan bahkan kebutaan. 
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