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I. Pendahuluan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Traktus uvea merupakan kompartemen pembuluh darah utama dari bola mata. 

Uvea memiliki tiga bagian utama yaitu iris, badan siliar dan koroid. Traktus uvea 

juga melekat pada bagian sklera pada baji sklera, titik keluar vena-vena vorteks 

dan saraf optik. Traktus uvea memiliki fungsi utama yaitu mengatur ukuran pupil 

untuk mengoptimalisasi fungsi penglihatan dan bekerja sebagai jaringan 

limfovaskuler pada mata. 1,2 

     Ketiga bagian dari traktus uvea memiliki fungsinya masing-masing, beberapa 

di antaranya adalah sebagai pengatur cahaya yang masuk ke dalam mata untuk 

mengoptimalisasi fungsi penglihatan, membantu mempertahankan imunitas pada 

mata, serta melakukan metabolisme obat-obatan yang diberikan pada mata. Fungsi 

yang optimal dari traktus uvea ini didukung oleh proses-proses biokimia dan 

metabolisme yang terjadi di tiga bagian uvea tersebut. 1,2,4 Sari kepustakaan ini 

membahas mengenai proses biokimia dan metabolisme yang  terjadi pada traktus 

uvea. 

 

II. Anatomi & Fisiologi Traktus Uvea 

     Traktus uvea merupakan bagian yang penting dalam membentuk struktur bola 

mata secara keseluruhan, berperan sebagai lapisan berpigmen yang berisi 

pembuluh darah-pembuluh darah yang terdiri atas iris, badan siliar dan koroid. 

Ketiga komponen ini berkesinambungan satu sama lain dan bekerjasama untuk 

menghasilkan kondisi fisiologis yang mengoptimalkan fungsi penglihatan. 2,3 

 

2.1 Anatomi & Fisiologi Iris 

     Bagian paling anterior dari traktus uvea adalah iris, yang terbentuk dari 

pembuluh darah, jaringan ikat, melanosit dan sel pigmen yang memberikan warna 

pada iris. Stroma pada iris terdiri atas sel berpigmen dan sel tanpa pigmen, serabut 

kolagen dan matriks yang mengandung asam hyaluronat. Iris adalah bukaan 

berbentuk sirkular yang berada di depan lensa. Bagian ini membentuk batas 

posterior antara kornea dan bagian depan iris yang disebut bilik mata depan. 

Bukaan di bagian tengah iris berbentuk lubang yang dapat membesar dan 

mengecil dengan dua fungsi yaitu untuk mengatur jumlah cahaya dan sebagai 
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jalur aliran humor akuos dari bilik mata belakang ke bilik mata depan. Bilik mata 

depan dan belakang sama-sama berisi humor akuos, cairan ini disekresi pada bilik 

mata belakang oleh kapiler berpori pada prosesus siliaris. 1, 4 

     Iris memiliki dua macam otot yaitu otot dilator dan otot sfingter. Otot dilator 

berada paralel dan anterior terhadap epitel posterior berpigmen. Otot ini terbentuk 

dari serabut sel otot polos yang dibentuk oleh miofilamen halus serta melanosom 

dan memiliki dua jenis persarafan yaitu simpatis dan parasimpatis. Inervasi ganda 

pada iris dengan neurotransmitter yang masing-masing berfungsi sebagai inhibitor 

dan eksitatori menyebabkan efek obat yang diberikan tidak dapat diprediksi 

sepenuhnya dan sangat bergantung kepada kondisi aktivitas iris saat obat 

diberikan. Otot sfingter terdiri atas kumpulan serabut otot polos yang terletak 

dekat dengan tepian pupil dan anterior terhadap epitel berpigmen pada iris. Otot 

sfingter adalah sekumpulan otot polos yang membentuk annulus, otot ini masuk 

ke dekat tepian pupil pada bagian epitel berpigmen.1,3,4  

     Batas pupil di bagian sentral menjadi tempat bagi lingkaran arteri mayor iris 

yang berasal dari penggabungan dua arteri siliaris posterior yang bercabang 

menjadi arteri radial untuk menyuplai iris dari prosesus siliaris. Rongga antara 

bagian belakang iris dan bagian depan zonula disebut sebagai bilik mata belakang. 

Iris mengandung dua lapis epitel yang berhubungan hingga badan siliar. 

Kemampuan iris bergerak menghasilkan dua jenis keadaan yakni miosis dan 

midriasis, pada proses miosis permukaan anterior iris akan nampak lebih halus 

sementara pada proses midriasis permukaan anterior iris akan terlihat berlipat. 2,3         

 

2.2 Anatomi Badan Siliar 

     Badan siliar berbentuk segitiga pada potongan lintang dan menghubungkan 

segmen anterior ke posterior. Bagian apeks dari badan siliar menghadap ke bagian 

posterior menuju ke ora serrata, sementara dasar dari badan siliar membentuk iris. 

Badan siliar terdiri atas dua bagian yaitu pars plana dan pars plikata. Pars plana 

relatif bersifat avaskuler, memiliki permukaan yang halus dan berpigmen 

memanjang dari ora serrata menuju prosesus siliaris. Pars plikata kaya akan 

vaskularisasi dan terdiri atas lipatan radial atau prosesus siliaris.1,3 
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     Badan siliar dilapisi oleh sel epitel berlapis ganda yaitu, epitel berpigmen dan 

tanpa pigmen. Epitel tanpa pigmen terletak di bagian dalam, berada di antara 

humor akuos pada bilik mata posterior dan epitel berpigmen di bagian luar. Apeks 

dari lapisan sel berpigmen dan tanpa pigmen digabungkan oleh sistem kompleks 

gabungan serta interdigitasi seluler. Permukaan basal dari epitel tanpa pigmen 

yang membatasi bilik mata posterior dilapisi oleh basal lamina yang berlapis. 

Epitel berpigmen memiliki permukaan yang relatif serupa sepanjang badan siliar. 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi badan siliar dan struktur di sekitarnya. 
     Dikutip dari: Gablet, B'Ann True5  

 

     Sel kuboidal yang membentuk badan siliar memiliki ciri khas yaitu adanya 

lipatan basal berjumlah cukup banyak, nukleus yang besar, mitokondria, 

retikulum endoplasmik dan banyak melanosom. Retikulum endoplasmik dan 

kompleks Golgi pada sel ini juga berperan penting dalam pembentukan humor 

akuos. Otot siliar terdiri atas tiga lapisan otot yaitu longitudinal, radial dan 

sirkuler. Sebagian besar otot siliar terbentuk dari serat otot longitudinal melekat 

pada baji sklera. Serabut otot radial berasal dari bagian tengah badan siliar 

Kornea 

Bilik Mata Depan 

Iris 

Otot Sfingter  

Otot Dilator  

Epitel Lensa 

Lensa 

Kapsul 

Bilik mata 

belakang 

Kanal Schlemm 

Arteri Posterior 
Siliari  

Longus 

Sklera 

Arteri siliari 

anterior 

Konjungtivaa 

Kanal kolektor 

Vena Akuos 

Vena Episklera 

Vena Sklera 
Anyaman trabekular 

Otot Longitudinal 
Otot Radial 

Sirkulus Arteri 

Mayor 

Otot Sirkuler 

Prosesus 

Siliaris 

Ligamen suspensori 

 

 



4 

 

 
 

sementara serabut otot sirkular berada di bagian tengah. Otot siliar memiliki ciri 

khas dan fungsi kerja seperti serabut sel otot polos lainnya pada tubuh. Serabut 

otot ini juga mengandung kolagen tipe IV yang membentuk selubung di sekeliling 

tendon elastis bagian anterior. Tendon-tendon ini masuk ke dalam baji sklera dan 

mengelilingi serabut otot sirkular dan oblique saat akhirnya masuk ke anyaman 

trabekular. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Badan Siliar, Prosesus Siliaris, Pars Plana, Pars Plikata  

     dan Ora Serrata 

     Dikutip dari: Forrester, JV3 
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prosesus siliaris memiliki hubungan antar sel, yaitu gap junction dan tight 

junction. Gap junction merupakan tempat terjadinya transpor ion dan molekul-

molekul dari satu sel ke sel lainnya, sementara tight junction berfungsi sebagai 

penghalang terjadinya difusi paraseluler. Serabut longitudinal dari otot siliar 

masuk ke dalam anyaman trabekular dan membantu proses dilatasi dari 

rongga trabekular sehingga melancarkan keluarnya humor akuos dan 

mempertahankan tekanan intraokuler dalam batas normal. 1-3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 Struktur Histologis Badan Siliar  

              Dikutip dari: Forrester, JV3 

 

2.3   Anatomi Koroid 

     Koroid adalah bagian posterior yang terdiri dari tiga bagian pembuluh darah 

yaitu koriokapiler, lapisan tengah pembuluh darah yang berukuran kecil, serta 

lapisan terluar pembuluh darah yang terbesar. Pada sisi dalam terdapat 
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basal lamina dari retinal pigmented epithelium (RPE), zona kolagen dalam, 

serabut elastis yang tebal dan berpori, zona kolagen luar dan basal lamina dari 

koriokapiler. Koriokapiler terdiri atas lapisan berkesinambungan dari kapiler 

besar yang berada di satu permukaan di bawah RPE. Beberapa jenis makrofag, 
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melanosit dalam jumlah yang banyak, sel mast, sel plasma dan limfosit juga 

terdapat pada stroma koroid. Lapisan ini berada di antara retina dan sklera, 

merupakan bagian terakhir dan terletak di posterior dari traktus uvea. 

Koriokapiler menutrisi hingga 1/3 luar bagian retina melalui proses difusi. 

Rongga suprakoroid berisi sekitar 20% humor akuos yang dibawa menuju ke 

rongga tersebut dan 80% sisanya mengering menuju pleksus vena episklera. 1-3  

 

III. Biokimia dan Metabolisme pada Traktus Uvea 

     Proses biokimia dan metabolisme merupakan proses dasar yang terjadi pada 

level seluler. Semua fungsi yang terjadi secara optimal pada traktus uvea 

didukung oleh adanya proses biokimia dan metabolisme yang baik, hal ini 

tidak terlepas dari semua komponen di dalamnya misalnya senyawa-senyawa 

anti dan pro inflamasi, sel-sel imunitas dan neurotransmitter yang bekerjasama 

untuk membentuk orkestrasi dari proses-proses ini. 2,6,7  

 

  3.1  Biokimia dan Metabolisme pada Iris 

     Iris dan badan siliar merupakan bagian anterior dari traktus uvea yang 

berhubungan dengan koroid di bagian posterior. Iris dan badan siliar memiliki 

banyak reseptor yang berikatan dengan berbagai macam zat agonis maupun 

antagonis misalnya adrenerjik, muskarinik, kolinerjik dan peptidergik, 

serotonin, faktor aktivasi keping darah dan reseptor growth factor. Beberapa 

proses biokimia yang terjadi pada iris mencakup kontraksi dan relaksasi, 

pembentukan second messenger dan pengaturannya, fosforilasi protein, 

metabolisme fosfolipid, pelepasan asam arakhidonat dan biosintesis 

eikosanoid. Eikosanoid berasal dari asam lemak polyunsaturated (PUFA) yang 

membentuk jaringan bioaktif mayor, berfungsi dalam pembentukan sinyal pro 

dan anti inflamasi. Kelompok eikosanoid, antara lain prostaglandin, 

prostasiklin/prostaglandin I2, tromboksan dan leukotrien. Senyawa-senyawa 

tersebut merupakan komponen penting dalam aktivitas hormonal secara umum. 

Prostaglandin memiliki efek utama saat terjadi inflamasi pada mata dan 

berperan dalam dinamika humor akuos serta fungsi sawar darah-mata.1,2,6 



7 

 

 
 

Prostaglandin I2 dihasilkan pada sel endotel di jaringan pembuluh darah. 

Komponen ini merupakan vasodilator dan anti agregasi keping darah yang baik 

serta menghasilkan stimulus untuk proses pembentukkan adenilat siklase. 

Kelompok ini dibuat karena adanya stimulasi fosfolipase A2 yang kemudian 

melepaskan asam arakhidonat (AA) dari membran gliserolipid dan tromboksan 

A2 (TXA2) yang merupakan agen antagonis. Senyawa TXA2 bekerja secara 

berlawanan yaitu sebagai vasokonstriktor dan membantu terjadinya agregasi 

keping darah. Senyawa AA dapat dilepaskan dari membran plasma fosfolipid 

dengan adanya berbagai macam stimulus antara inflamasi, imunologis, neural, 

kimia atau agitasi mekanis sederhana.2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Mekanisme pembentukan leukotrien dan prostaglandin dari 

     asam arakhidonat. 

           Dikutip dari: Cantor, LB1 
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Kedua enzim ini merupakan isoform dari sikloosigenase atau yang biasa 

dikenal sebagai COX, COX sendiri akan terbagi menjadi COX 1 dan 2. Pada 

reaksi siklooksigenase, pelepasan arakhidonat diubah menjadi endoperoksida 

(prostaglandin G2 [PGG2]) dan prostaglandin H2 [PGH2]) oleh siklooksigenase 

yang berikatan dengan membran. Endoperoksida lalu dikonversi menjadi 

TXA2 oleh tromboksan sintetase dan menjadi berbagai macam prostaglandin. 

Secara umum reseptor prostaglandin memiliki peran dalam pengaturan 

kontraktilitas otot polos, mediasi rasa nyeri dan demam, pengaturan tekanan 

darah, agregasi keping darah dan mekanisme fisiologi defensif lain misalnya 

aktivasi respon imun dalam proses inflamasi.2,6 

 

3.2  Badan Siliar sebagai Sistem Detoksifikasi Obat 

     Sistem detoksifikasi obat utama yang terjadi di mata, dikenal sebagai sistem 

sitokrom P450 (CYP) dan proses ini terjadi pada mikrosom di dalam sel. Sistem 

ini mengatalisasi pemindahan satu atom oksigen tunggal ke substansi endogen 

dan eksogen untuk proses ekskresi dan atau detoksifikasi. Proses ini bertujuan 

untuk merubah senyawa hidrofobik menjadi senyawa hidroksilasi hidrofilik, 

sehingga obat akan lebih mudah dimetabolisme. Sistem sitokrom P450 berada di 

badan siliar, terutama pada sel epitel tanpa pigmen. Sistem ini bekerja dengan 

dua cara, pertama dengan merubah senyawa hidroksilasi dengan reaktivitas 

tinggi menjadi glukoronida melalui bantuan enzim UDP-glucuronyl 

transferase atau menggunakan cara kedua yaitu, dengan mengonjugasi 

senyawa tersebut menjadi glutation melalu enzim glutathione S-transferase. 2,7 

 

3.3  Badan Siliar sebagai Sumber Utama Antioksidan 

     Sistem antioksidan pada mata terletak pada beberapa tempat, misalnya pada 

lensa, kornea, anyaman trabekular hingga badan siliar. Secara umum anti-

oksidan terdiri atas anti-oksidan endogen dan eksogen. Badan siliar memiliki 

beberapa sistem antioksidan dengan konsentrasi tinggi antara lain adalah 

katalase, superoksida dismutase dan glutation peroksidase tipe I dan II. Sistem 

antioksidan glutation peroksidase tipe I memiliki fungsi utama untuk 

mereduksi glutation teroksidasi (GSSH) yang dihasilkan dari proses 
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detoksifikasi oleh peroksida. Glutation merupakan antioksidan yang larut 

dalam air, dihasilkan oleh gabungan asam amino glisin, glutamat dan sistein. 

Anti oksidan glutation secara langsung menghentikan proses reaksi oksidatif 

oleh lipid peroksida serta memiliki peran besar dalam metabolisme xenobiotic. 

Anyaman trabekular memiliki banyak radikal bebas dan enzim yang 

mendetoksifikasi hidrogen peroksida seperti yang ada pada badan siliar. Enzim 

yang banyak terdapat pada anyaman ini adalah katalase dan glutation, 

keduanya aktif dalam mengatur proses enzimatis hidrogen peroksida. 2,9 

     Hidrogen peroksida (H2O2) yang terdapat pada humor akuos normal 

dihasilkan dari interaksi non-enzimatis antara askorbat yang tereduksi dan 

molekul oksigen, yang kemudian akan direduksi menjadi H2O oleh glutation 

yang disekresi oleh epitel pada badan siliar. Penelitian terhadap proses ini 

banyak diteliti pada mata hewan namun sangat sedikit penjelasan yang baik 

mengenai bagaimana proses ini terjadi pada mata manusia. Askorbat yang 

teroksidasi juga bersifat penting dalam proses degradasi hidrogen peroksida 

pada manusia, contohnya melatonin yang terdapat pada ritme sirkardian 

biologis juga berperan sebagai scavenger. Jaringan pada badan siliar juga 

mengandung peroksiredoksin, suatu enzim antioksida yang memiliki sekuens 

asam amino yang berfungsi untuk mendegradasi hidrogen peroksida dan alkil 

peroksida.2,8,9 

 

3.4  Metabolisme Humor Akuos pada Badan Siliar  

     Humor akuos merupakan cairan tidak berwarna dan mengandung sedikit 

protein, terletak pada bilik mata depan dan belakang pada bola mata. Cairan ini 

berfungsi untuk mempertahankan tekanan intra okular bola mata serta 

menyediakan nutrisi untuk berbagai struktur avaskular pada mata misalnya 

kornea dan lensa. Humor akuos pada prinsipnya hanya mengandung sedikit 

protein sehingga memiliki transparansi yang baik dalam mendukung penerusan 

cahaya dalam sistem optik, selain itu humor akuos juga mempertahankan 

integritas sawar darah-akuos melalui konsentrasi protein minimal tersebut. 

Pembentukan humor akuos berkisar antara 2-3μL/menit. Fungsi lainnya dari 
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humor akuos adalah sebagai media untuk membawa hasil metabolisme 

jaringan ke sistem vena untuk diangkut ke dalam sirkulasi sistemik. Produksi 

humor akuos terjadi melalui tiga proses yaitu difusi, transpor aktif dan 

ultrafiltrasi. Difusi dan ultrafiltrasi tergolong sebagai mekanisme sekresi pasif 

sementara sekresi aktif terjadi melalui proses transpor aktif yang membutuhkan 

energi.5,6,11,14 

     Difusi adalah proses berpindahnya zat-zat larut air melalui membran sel dari 

sisi konsentrasi gradien tinggi menuju sisi konsentrasi gradien yang lebih 

rendah. Proses difusi berfokus untuk memindahkan ion dengan pergerakan 

yang pasif. Ultrafiltrasi merupakan proses pergerakan zat dan molekul 

melewati perbedaan gradien. Perbedaan tekanan hidrostatis pada prosesus 

siliaris antara tekanan pada pembuluh kapiler dan tekanan intraokular (TIO) 

membantu adanya proses masuknya cairan ke dalam mata sementara tekanan 

onkotik diantara keduanya mencegah adanya pergerakan cairan melewati 

membran sel. 11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Mekanisme sekresi aktif humor akuos 

                     Dikutip dari: Forrester, John V3 

     Transpor aktif adalah adanya sekresi atau sistem pompa aktif yang 

memindahkan zat dan molekul secara selektif untuk masuk ke dalam bilik mata 

belakang melawan gradien elektrokimia untuk menembus membran sel. 
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Transpor atau sekresi aktif merupakan proses metabolisme pada badan siliar 

dan bersifat tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya TIO. Proses transpor 

aktif adalah bagian penting dari pembentukkan humor akuos, 80% dari total 

humor akuos dihasilkan dari proses ini. 13,14 

     Humor akuos diproduksi oleh sel epitel tanpa pigmen yang berada pada 

badan siliar, terdapat enzim aktif yang berada pada permukaan sel epitel tanpa 

pigmen yaitu sodium-potassium adenosin trifosfat (Na+/K+ - ATP-ase) serta 

enzim carbonic anhydrase (CA) yang bekerja sebagai sistem transpor utama  

menggunakan bahan bakar energi dan berada di sel epitel tanpa pigmen seperti 

pada gambar 3.2. Energi didapatkan dari hidrolisis adenosine trifosfat atau 

ATP menjadi adenosine difosfat atau ADP, yang diaktifkan oleh ion Natrium 

(Na+) dan (K+) serta dikatalisasi oleh enzim Na+-K+-ATPase. Carbonic 

anhydrase II dan IV merupakan dua isoenzim yang terdapat pada prosesus 

siliaris, enzim ini berperan dalam reaksi I dari urutan-urutan reaksi yang 

menghasilkan humor akuos. Reaksi yang terjadi adalah penggabungan karbon 

dioksida (CO2) dan air (H2O) menghasilkan H2CO3, yang kemudian dipecah 

kembali menjadi gugus hidrogen dan ion bikarbonat. I. Perpindahan H2O akan 

terjadi karena bantuan Aquaporin-1, suatu kanal protein untuk transport air 

pada epitel siliar tanpa pigmen. 1,2,5,13  

     Sawar darah-akuos merupakan konsep fungsional yang menjelaskan 

bagaimana zat dan molekul besar misalnya protein, tidak dapat menembus dari 

pembuluh darah menuju ke humor akuos. Prosesus siliaris dan koroid memiliki 

pori atau fenestrasi namun adanya permukaan interdigitasi pada RPE serta 

epitel tanpa pigmen pada prosesus siliaris berlekatan oleh adanya tight junction 

sehingga membentuk sawar yang mencegah masuknya zat-zat serta molekul-

molekul besar.2,5,6  

     Reseptor adrenerjik dan kolinerjik agonis berada pada iris dan badan siliar 

reseptor ini berada pada epitel siliar dan mengatur TIO melalui sistem adenilat 

siklase. Antagonis adrenerjik β dan agonis adrenerjik selektif-α2 bekerja 

bersama untuk menurunkan aliran humor akuos. Reseptor adrenerjik yang 

mengatur TIO, mayoritas adalah reseptor α2 yang berada pada badan siliar, 



12 

 

 
 

sementara mayoritas reseptor β adalah reseptor β2. Stimulasi dari reseptor α2 

menurunkan TIO dengan menurunkan produksi humor akuos melalui inhibisi 

adenilat siklase. Stimulasi reseptor β khususnya β2 meningkatkan sekresi 

humor akuos melalui aktivasi adenilat siklase. Kedua proses pengaturan ini, 

bersifat aktivasi (β) dan inhibisi (α) dari adenilate siklase, dan dimediasi oleh 

protein G yang bersifat menstimulasi dan menginhibisi. Pada implikasi 

praktisnya, TIO dapat diturunkan melalu efek agonis α2 dan antagonis β2. 
2,5,9,10 

     Reseptor α2 juga berhubungan dengan reseptor vasoaktif intestinal peptide 

yang menurunkan kadar cAMP dan pada akhirnya menurunkan kadar TIO. 

Reseptor lain yang juga berperan adalah reseptor nukleotida dengan berat 

molekul yang rendah yang ada pada humor akuos dengan kuantitas yang 

signifikan juga membantu mengatur TIO. 2,5,13 

      Komponen matriks dari anyaman trabekular dibentuk dan didegradasi oleh 

sel-sel pada endotel. Sel-sel ini memiliki surface tissue plasminogen activator 

(tPA) dalam kadar yang tinggi, senyawa ini memperboleh adanya patensi pada 

jalan keluar aliran humor akuos dan mengurangi resistansi pada jalan keluar 

tersebut. Anyaman trabekular memiliki reseptor untuk berbagai macam agen 

misalnya adrenalin dan glukokortikoid. Pembentukkan prostaglandin oleh 

anyaman trabecular bertanggung jawab atas metabolisme asam arakhidonat. 

Anyaman trabekular berisi radikal bebas dan enzim hidrogen peroksida. 2,9,10 

 

3.5 Biokimia dan Metabolisme pada Koroid 

     Koroid memiliki fungsi utama sebagai suplai limfovaskuler untuk segmen 

posterior dari mata, terdiri atas pembuluh darah yang melekat pada matriks 

jaringan ikat berisi kolagen tipe III. Matriks ini memiliki konsistensi yang 

dapat meregang atau berpori seperti spons. Sistem vaskuler pada koroid 

memperbolehkan kebanyakan darah bersirkulasi pada traktus uvea di mata, 

dimana 85% aliran ini akan melewati bagian koroid. Kecepatan aliran dari 

darah dapat mencapai 1400 mL/menit dalam 100 gram jaringan. Darah yang 

dibawa di dalam vena koroid tidak mengalami desaturasi hanya ada penurunan 

sebanyak 5-10% dari oksigen. Koroid juga mensuplai perdarahan pada retina 
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bagian luar, dan pembuluh darah pada koroid juga sangat sensitif terhadap 

tekanan oksigen (PO2) dan tekanan karbon dioksida (PCO2) terutama saat 

kondisi PCO2 di dalam pembuluh darah membesar secara ektensif ke arah 

depan sehingga merubah posisi depan dari retina dan pada akhirnya menekan 

struktur seperti gel vitreous dan lensa atau diafragma iris. 1,2 

     Fungsi biokimia non vaskuler dari koroid yang diketahui antara lain sebagai 

pengatur suhu mata dengan menghilangkan panas, mensekresi growth factors 

yang mengatur ketebalan sklera dan membantu proses emetropisasi, membantu 

mengeringkan cairan akuos dari bilik mata depan melalui aliran uveoskleral, 

mengatur kaliber pembuluh darah dan aliran darah dengan menggunakan nitrat 

oksida. Fungsi limfoid dari koroid dideskripsikan dengan adanya aliran keluar 

dari uveosklera, pengeringan cairan intraokuler menuju vena akuos di 

konjungtiva dan limfatik orbita. Koroid berisi jaringan yang kaya akan sel sel 

imunologis misalnya sel mast, makrofag dan sel dendritik yang pada akhirnya 

akan berjalan menuju nodus limfe pada bagian pre-aurikuler dan 

submandibular.1,2 

 

IV.  Simpulan 

     Traktus uvea merupakan bagian yang penting secara anatomis maupun 

fugsional, melalui pembahasan dalam sari kepustakaan ini dapat diketahui 

bahwa terdapat banyak proses biokimia dan metabolisme yang terjadi pada 

iris, badan siliar maupun koroid dan dapat disimpulkan bahwa proses-proses 

ini mempertahankan kondisi fisiologis dan mendukung kerja bola mata secara 

keseluruhan. Proses biokimia serta metabolisme yang penting antara lain 

adalah mengenai sistem metabolism membran fosfolipid yang terjadi pada iris, 

sistem detoksifikasi obat dan penyediaan antioksidan pada badan siliar, 

metabolisme dan biokimia pada humor akuos serta fungsi vaskular, 

nonvaskular dan limfatik yang ada pada koroid. 
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