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I. Pendahuluan  

Badan siliar merupakan bagian dari traktus uvea anterior, bagian posterior dari 

badan siliar berhubungan dengan koroid. Badan siliar memproduksi dan mengatur 

komposisi dari humor akuos yang secara langsung mempengaruhi perubahan ionik 

metabolisme dari lensa, kornea, dan anyaman trabekular. Badan siliar memiliki 

beberapa fungsi, di antaranya mensuplai perdarahan dan persarafan ke segmen 

anterior mata, menjaga tekanan bola mata dengan mensekresi humor akuos serta 

berperan dalam sawar darah-akuos (blood-aqueous barrier).1–3   

Humor akuos merupakan cairan transparan yang mengisi bilik mata depan dan 

bilik mata belakang. Humor akuos memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, 

yaitu sebagai sumber nutrisi untuk kornea dan lensa, serta membantu pengeluaran 

produk-produk sisa metabolisme.2,4,5 Sari kepustakaan ini akan membahas tentang 

biokimia dan metabolisme humor akuos. 

 

II. Anatomi Badan Siliar, Anyaman Trabekula dan Fisiologi Humor Akuos 

Badan siliar dan sudut bilik mata depan merupakan struktur utama yang berperan 

dalam dinamika humor akuos. Badan siliar berperan dalam produksi humor akuos, 

sedangkan sudut bilik mata depan berperan dalam aliran keluar humor akuos. 

Struktur tersebut harus berada dalam keadaan yang baik untuk menjamin humor 

akuos dapat berfungsi secara fisiologis.3,4,6,7  

 

2.1 Anatomi Badan Siliar 

Badan siliar merupakan bagian dari traktus uvea yang terletak di antara iris dan 

koroid. Badan siliar memiliki fungsi untuk proses akomodasi, pembentukan humor 

akuos, dan pengaturan aliran drainase humor akuos. Badan siliar terbagi atas dua 

struktur utama yaitu pars plana dan pars plikata. Pars plana relatif avaskuler 

sedangkan pars plikata memiliki struktur khusus yang disebut prosesus siliaris dan 

merupakan tempat humor akuos diproduksi (Gambar 2.1).1,2,4  

Prosesus siliaris memiliki tiga lapisan otot yang terpisah, yaitu otot siliaris 

longitudinal, otot siliaris radial, dan otot siliaris sirkular. Otot longitudinal pada 

bagian anterior melekat ke limbus pada baji sklera dan anyaman trabekular 
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korneoskleral. Otot sirkular mengisi bagian anterior dari badan siliar dan berjalan 

paralel terhadap limbus. Otot radial menghubungkan antara otot longitudinal dan 

sirkular.1,2,8,9  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Anatomi sistem humor akuos 
          Dikutip dari: Remmington LA10

 

 

Prosesus siliaris terdiri dari 70 hingga 80 lekukan radial, di antara lipatan 

tersebut terdapat lipatan yang lebih kecil. Tonjolan prosesus siliaris masing-masing 

memiliki bagian kapiler pada bagian dalam, stroma, epitel berlapis ganda yang 

terdiri dari lapisan sel pigmen epitel luar dan sel nonpigmen epitel dalam (Gambar 

2.2). Lapisan sel epitel berpigmen berhadapan dengan stroma sedangkan lapisan sel 

epitel nonpigmen berhadapan dengan bilik mata belakang.4,6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tonjolan prosesus siliaris dan bagian-bagiannya 
                              Dikutip dari : Azuara-Blanco dkk4 

 

Lapisan epitel ganda pada prosesus siliaris memiliki hubungan antar sel, yaitu 

gap junction dan tight junction. Gap junction merupakan tempat terjadinya 

transport ion dan molekul-molekul dari satu sel ke sel lainnya. Lapisan epitel 
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berpigmen tersusun atas epitel kuboid dengan granula-granula melanin sitoplasmik. 

Epitel berpigmen pada bagian basal memiliki sejumlah lipatan ke dalam dan 

sejumlah mitokondria sehingga diduga berperan dalam proses metabolik. Lapisan 

epitel nonpigmen tersusun atas epitel kolumnar yang memiliki fungsi untuk sekresi 

aktif humor akuos serta sawar difusi antara darah dan humor akuos.1,3,4  

Zonula okluden terletak di antara sel epitel non pigmen untuk membentuk sawar 

darah-akuos pada badan siliar yang bersifat permeabel (Gambar 2.3). Sawar ini 

mengontrol komposisi dan jumlah material yang masuk dan keluar mata, kecuali 

beberapa material yang keluar melalui kanal sklem. Gangguan pada sawar darah ini 

dapat mengakibatkan masuknya darah ke dalam humor akuos, sehingga terbentuk 

eksudat retina atau terjadinya edema retina.1,3,4,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hubungan antar sel  
               Dikutip dari : Delamere, NA11 

 

 

Badan siliar mendapat perdarahan dari arteri siliaris anterior dan arteri siliaris 

posterior longus yang merupakan cabang dari arteri oftalmika. Masing-masing 

cabang dari kedua pembuluh darah tersebut saling beranastomosis dan membentuk 

lingkaran intramuskular (Gambar 2.4). Aliran darah yang melalui badan siliar 

merupakan 7% dari total aliran darah ke mata.1,3,4  

Aliran darah iris dan badan siliar bersifat autoregulasi seperti pada retina 

sehingga aliran darah tidak berpengaruh terhadap perubahan tekanan perfusi. 
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Pembuluh darah kapiler dari prosesus siliaris merupakan pembuluh darah yang 

berpori, sehingga memungkinkan makromolekul, ion dan air untuk masuk ke dalam 

lapisan stroma siliaris.1–3,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gambaran skematis aliran darah dalam prosesus siliaris 
         Dikutip dari : Allingham dkk3 

 

2.2 Anatomi Anyaman Trabekula 

Anyaman trabekula mengubah sulkus sklera menjadi sebuah saluran sirkular 

yang dikenal sebagai kanalis Schlemm. Jaringan ini berisi inti jaringan penyambung 

yang dikelilingi endotel. Anyaman trabekula dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

anyaman uvea (uveal meshwork), anyaman korneosklera (corneoscleral 

meshwork), dan jaringan jukstakanalikular (Gambar 2.5).1,2,4,5  

Kanalis schlemm merupakan suatu saluran berlapis endotel dan memiliki banyak 

percabangan membentuk sistem pleksus. Rangkaian saluran ini berperan dalam 

mengalirkan humor akuos keluar dari bilik mata depan untuk menuju ke saluran 

intrasklera. Kanalis schlemm terhubung dengan vena episklera dan vena 

konjungtiva melalui kompleks saluran intrasklera. Saluran ini terdapat dua sistem 

aliran. Direct system of large calibre vessels mengalirkan humor akuos dari kanalis 

schlemm melewati suatu saluran pendek intrasklera langsung menuju sistem vena 

episklera, sedangkan indirect system akan membawa humor akuos melalui pleksus 

intrasklera kemudian menuju ke sistem vena spisklera.3,5,6 
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Pembuluh akuos akan bergabung dengan vena episklera dan vena konjungtiva 

melalui beberapa jalur. Sebagian besar pembuluh akuos berjalan langsung ke 

posterior menuju vena episklera. Beberapa pembuluh melintasi jaringan 

subkonjungtiva mengalir ke vena konjungtiva. Pembuluh lainnya mengalir ke 

anterior limbus sebelum berputar ke posterior menuju vena konjungtiva. Vena 

episklera mengalirkan humor akuos menuju sinus kavernosus melalui vena siliaris 

anterior dan vena oftalmika superior. Vena konjungtiva mengalirkan humor akuos 

menuju vena fasialis atau vena oftalmika superior melalui vena palpebralis dan vena 

angularis.3,5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Anatomi Struktur Anyaman Trabekula: a, anyaman uvea; b, anyaman 

korneosklera; c, garis Schwalbe; d, kanal  Schlemm;  e,  saluran  

kolektor;  f,  otot longitudinal badan siliar; g, baji sklera 

Dikutip dari: Remmington, LA10
 

 

Jalur non-konvensional memiliki dua aliran. Aliran yang pertama yaitu jalur 

uveosklera, akan melalui uvea anterior pada akar iris dan bagian anterior dari badan 

siliar. Aliran kedua jalur uveovorteks, akan mengalirkan humor akuos melalui 

proses transfer cairan ke dalam pembuluh iris dan vena vorteks.1–3 

 

2.3 Fisiologi Humor Akuos 

Humor akuos merupakan cairan transparan yang mengisi ruang anterior dan 

posterior bilik mata, yang disekresikan oleh epitel nonpigmen dari badan siliar. 
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Humor akuos merupakan sumber nutrisi utama bagi lensa, kornea dan membantu 

pengeluaran produk-produk sisa metabolisme. 2,3,5 

Humor akuos memiliki sifat sedikit hipertonik dibandingkan plasma, dan juga 

bersifat asam dengan pH 7.2 pada bilik mata depan (Tabel 2.1). Dua karakteristik 

utama dari humor akuos adalah jumlah askorbat yang tinggi hingga 15-20 kali lebih 

besar daripada plasma dan jumlah protein yang rendah, sehingga kejernihan humor 

akuos tetap terjaga. Kadar askorbat yang tinggi membantu melindungi struktur 

okular anterior dari kerusakan yang diakibatkan oksidasi oleh sinar ultraviolet. 

Proses biologis normal menghasilkan oksidan dan efek merugikan dari adanya 

oksidan akan dicegah oleh keberadaan antioksidan intra dan ekstraselular. 

Kandungan humor akuos terdapat antioksidan dengan berat molekul rendah seperti 

glutation dan askorbat.2,3,5  

 
Tabel 2.1. Karakteristik Umum Komposisi Humor Akuos pada Mata Manusia 

Karakteristik Umum Humor Akuos Manusia 

(Perbandingan Relatif Terhadap Plasma) 

1. Lebih hipertonis 

2. Bersifat asam 

3. Terdapat peningkatan jumlah askorbat 

4. Terdapat penurunan jumlah protein 

5. Lebih banyak mengandung : 

a. Klorida 

b. Asam laktat 

6. Lebih sedikit mengandung : 

a. Natrium 

b. Bikarbonat 

c. Karbondioksida 

d. Glukosa 

7. Kandungan lain yang ditemukan : 

a. Asam amino 

b. Natrium hialuronat 

c. Norepinefrin 

d. Komponen pembekuan 

e. Tissue Plasminogen Activator (tpA) 

f. Aktivitas kolagenase laten 

Dikutip dari : Allingham dkk3 

 

Komponen yang terdapat di humor akuos yaitu faktor-faktor pertumbuhan, 

enzim seperti karbonik anhidrase, lisozim, diamin oksidase, aktivator plasminogen, 

dopamin fosfolipase, prostaglandin, siklik adenosin monofosfat (cAMP), 
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katekolamin, hormon steroid, dan asam hyaluronat. Asam hyaluronat memiliki 

peranan penting dalam regulasi tekanan intraokular.2,3,12 

 

III. Biokimia dan Metabolisme Humor Akuos 

Aspek biokimia dan metabolisme yang dapat terjadi di badan siliar dan iris 

meliputi pembentukan humor akuos, sawar darah akuos, dan dinamika humor 

akuos. Sistem sirkulasi humor akuos harus berfungsi dengan baik agar dapat 

menjaga tekanan intraokular, sehingga mencegah terjadinya penyakit 

glaukoma.13,14  

 

3.1 Pembentukan Humor Akuos 

Humor akuos bukan merupakan suatu cairan yang tetap, akan tetapi berupa 

cairan yang diproduksi terus menerus dan memiliki aliran keluar tersendiri. 

Kecepatan produksi humor akuos berkisar 2-3 µL/menit dengan variasi diurnal. 

Humor akuos dihasilkan oleh prosesus siliaris memasuki bilik mata belakang 

melalui mekanisme fisiologis aktif dan pasif. Perpindahan zat akan berlangsung 

dari stroma menuju bilik mata belakang melibatkan tiga mekanisme, yaitu 

pengambilan air pada permukaan stroma oleh sel epitel berpigmen, perpindahan 

larutan dari epitel berpigmen ke epitel nonpigmen melalui sambungan sel, dan 

perpindahan air oleh epitel nonpigmen menuju bilik mata belakang.1,2,12 

Proses produksi humor akuos terletak pada bagian anterior dari pars plikata 

sepanjang prosesus siliaris. Pemisahan humor akuos dari plasma terjadi di dalam 

jaringan kapiler dari prosesus siliaris. Humor akuos yang terbentuk harus melewati 

tiga komponen jaringan dari prosesus siliaris yaitu dinding kapiler, stroma, dan 

epitel berlapis ganda. Lapisan epitel nonpigmen memiliki beberapa sawar di 

antaranya membran sel dan kompleks persimpangan yang harus dilewati dalam 

proses transpor.1,3,6  

Proses difusi didefinisikan sebagai perpindahan cairan melintasi membran sesuai 

gradien konsentrasi. Difusi dapat terjadi apabila larutan yang larut di dalam lemak 

ditransportasikan melalui bagian lipid membran jaringan di antara kapiler dengan 
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bilik mata belakang sesuai dengan besarnya gradien konsentrasi saat menembus 

membran.4,5,15  

Ultrafiltrasi adalah proses perpindahan cairan dan zat terlarut melewati membran 

semi permeabel dalam gradien tekanan tertentu. Proses ultrafiltrasi terjadi pada 

badan siliar akibat adanya perbedaan tekanan hidrostatik antara tekanan kapiler 

dengan tekanan cairan interstitial yang terjaga oleh adanya perbedaan tekanan 

onkotik plasma dibandingkan humor akuos. Perbedaan tersebut menyebabkan air 

dan zat yang terlarut dalam air melewati mikropori pada protein membran sel. 

Lapisan epitel badan siliar kurang permeabel terhadap lewatnya koloid menuju bilik 

mata belakang. Konsentrasi koloid pada jaringan prosesus siliaris sekitar 75% 

dibandingkan dengan plasma, sehingga memicu pergerakan air dari plasma menuju 

ke stroma siliar tetapi secara bersamaan menahan pergerakan air dari stroma ke 

bilik mata belakang. Proses ultrafiltrasi membantu memindahkan cairan keluar dari 

kapiler menuju stroma tetapi tidak mencukupi untuk melakukan perpindahan cairan 

menuju bilik mata belakang, sehingga dibutuhkan suatu proses transport aktif 

dengan energi.1,3,5 

Transport aktif merupakan proses yang membutuhkan energi, yang secara 

selektif memindahkan zat melawan gradien elektrokimia melewati suatu membran 

sel. Tempat terjadinya transport aktif berada pada sel epitel nonpigmen. Proses 

pembentukan humor akuos sebagian besar tergantung pada ion-ion yang secara 

aktif disekresikan menuju lipatan intraseluler dari sel epitel nonpigmen melalui 

tight junction. Ion yang tersekresi pada celah sempit di antara epitel akan 

menciptakan gaya tarik osmotik yang cukup untuk menarik cairan. Ketika cairan 

yang baru tertarik tersebut sampai ke bilik mata belakang maka gaya dorong 

osmotik tersebut akan menghilang. Proses sekresi aktif memberikan kontribusi 80-

90% dari total pembentukan humor akuos.2,3,5 

Dua enzim yang terlibat dalam proses pembentukan humor akuos adalah 

Na⁺K⁺ATPase dan karbonik anhidrase. Na⁺K⁺ATPase berikatan pada membran dari 

sel epitel nonpigmen. Enzim ini menghasilkan energi untuk pompa metabolik yang 

akan mentransport natrium menuju bilik mata belakang (Gambar 3.1). Enzim CA 

banyak ditemukan pada prosesus siliaris terutama bagian sitoplasma dari sel epitel 
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berpigmen dan nonpigmen. Hambatan dari enzim ini menyebabkan penurunan 

masuknya jumlah natrium dan bikarbonat ke akuos, sehingga aliran akuos 

menurun.3,8,12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Mekanisme sekresi humor akuos 
         Dikutip dari : Forrester dkk1 

 

Prosesus siliaris mengandung dua isoenzim, yaitu karbonik anhidrase II dan IV. 

Karbonik anhidrase  berperan pada reaksi I dari urutan reaksi berikut : 

   CO2 + H2O → H2CO3 → H⁺ + HCO3
⁻  

Reaksi II terjadi secara spontan, dan menghasilkan ion bikarbonat (HCO3
⁻) 

(Gambar 3.1). Ion bikarbonat merupakan komponen penting dalam proses transport 

aktif humor akuos. Inhibisi dari produksi bikarbonat ini menyebabkan terjadinya 

hambatan transport aktif ion Na⁺ pada sel epitel nonpigmen, sehingga menurunkan 

pembentukan humor akuos. Pembentukan ion bikarbonat berpengaruh pada 

transport cairan melalui efek pada natrium. Ion klorida merupakan anion paling 

utama yang ditransportasikan melewati epitel melalui kanal klorida. Zat lain yang 

juga mengalami proses transport yaitu asam askorbat. Asam askorbat disekresikan 

oleh sodium-dependant vitamin C transporter-2 dan beberapa asam amino.3,5,12 
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Transport H2O terjadi dengan bantuan enzim Aquaporin-1 (AqPO-1) 

(Gambar3.1). Aquaporin-1 merupakan suatu water channel protein yang terdapat 

pada epitel siliar nonpigmen. Kanal air aquaporin juga tampak pada saluran 

sekretorik maupun endotel dari anyaman trabekula yang membantu proses aliran 

air dalam jumlah yang besar pada organ tersebut.2,12  

 

3.2 Aliran Humor Akuos 

Humor akuos disekresikan oleh epitel siliar yang membatasi tepi prosesus siliaris 

dan mengalir masuk ke dalam bilik mata belakang. Aliran humor akuos dimulai 

dari bilik mata belakang kemudian melewati pupil memasuki bilik mata depan dan 

selanjutnya akan dikeluarkan melalui aliran trabekular (trabecular outflow) ataupun 

aliran uveosklera (uveoscleral outflow). Jalur konvensional akan mengalirkan 

humor akuos melalui anyaman trabekula, kanal schlemm, jaringan intrasklera serta 

menuju vena episklera dan vena konjungtiva. Jalur non-konvensional humor akuos 

akan mengalir melewati akar iris, di antara serabut serat otot siliaris kemudian 

menuju ke jaringan suprakoroid-sklera.5,13,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.2. Mekanisme aliran akuos 
             Dikutip dari : Remmington LA10 

 

Jalur trabekular memiliki kontribusi sebesar 70% hingga 90% pada proses 

pengeluaran humor akuos dari bola mata, dan 5% hingga 30% sisanya 

meninggalkan bola mata melalui jalur uveosklera. Jumlah aliran humor akuos akan 

menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jalur uveosklera relatif tidak 
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tergantung kepada tekanan intraokular. Peningkatan tekanan intraokular  dapat 

terjadi karena terdapat penurunan aliran keluar jalur uveosklera dan peningkatan 

tahanan aliran keluar jalur trabekular.3,5,6 

 

3.3 Sawar Darah-Akuos  

Kebocoran sawar darah-akuos dapat terjadi pada berbagai kondisi, seperti pada 

keadaan inflamasi dan penyakit vaskular. Pembuluh darah menjadi lebih permeabel 

dan transudat stroma meningkat sehingga banyak protein berdifusi ke humor akuos 

saat terjadi inflamasi. Humor akuos menjadi lebih berkabut pada pemeriksaan slit 

lamp karena terdapatnya protein plasma pada bilik mata depan, seperti fibrinogen 

dan protein lainnya. Sel-sel peradangan juga dapat ditemukan di akuos ketika 

terjadi kerusakan sawar darah-akuos.1,2,6 

 

IV. Simpulan 

Humor akuos merupakan bagian dari mata yang memiliki peran dalam 

mempertahankan struktur dalam bola mata. Proses produksi humor akuos 

berlangsung di lapisan epitel berlapis ganda pada prosesus siliaris. Tahap 

pembentukan humor akuos dibagi menjadi 3 proses yaitu difusi, ultrafiltrasi, dan 

sekresi. Humor akuos yang telah diproduksi akan memasuki bilik mata belakang 

kemudian melewati pupil menuju bilik mata depan dan akan keluar melalui 

anyaman trabekula. Humor akuos berfungsi untuk menjaga tekanan intraokular, 

menyediakan nutrisi bagi jaringan avaskular bagian depan mata, dan mengantarkan 

askorbat ke bilik mata depan sebagai media transparan pada mata.   
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