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I. Pendahuluan 

     Humor akuos merupakan cairan transparan yang mengisi bilik mata depan dan 

bilik mata belakang, diproduksi oleh badan siliar yang merupakan bagian dari 

struktur uvea, proses pembentukan humor akuos terjadi pada bagian stroma dan 

sel epitel siliaris. Perjalanan humor akuos dari bilik mata belakang dialirkan 

melalui pupil menuju bilik mata depan dan dikeluarkan melalui proses drainase 

trabekula dan uveosklera. Humor akuos memiliki beberapa fungsi yang sangat 

penting yaitu sebagai sumber nutrisi, membantu pengeluaran produk-produk sisa 

metabolisme, serta menjaga tekanan di dalam bola mata. Sari kepustakaan ini 

akan membahas tentang formasi pembentukan humor akuos, biokimia humor 

akuos, serta drainase humor akuos.1,2,3 

 

II. Formasi Pembentukan Humor Akuos 

     Badan siliar membentuk humor akuos pada bagian stroma dan epitel siliar. 

Badan siliar terdiri dari dua bagian, pars plicata di bagian depan dan pars plana 

di bagian belakang. Pars plicata memiliki lebar 2 mm dan terdiri dari 70 lipatan 

radial yang disebut sebagai prosesus siliaris. Pars plana memiliki lebar sekitar 4 

mm yang membentang dari batas belakang prosesus siliaris ke ora serrata 

(Gambar 2.1). Badan siliaris memiliki tiga lapisan otot, yaitu serat longitudinal, 

serat radial dan serat sirkular. Serat longitudinal melekat ke limbus pada scleral 

spur dan anyaman trabekular korneosklera pada bagian depan. Serat sirkular 

berjalan paralel terhadap limbus dan mengisi bagian depan dari badan siliar. Serat 

radial menghubungkan serat longitudinal dan serat sirkular. Badan siliar mendapat 

suplai darah dari dua sumber utama, yaitu arteri siliaris anterior dan arteri siliaris 

posterior longus yang merupakan cabang dari arteri oftalmika, masing-masing 

cabang dari kedua pembuluh darah tersebut saling beranastomosis membentuk 

arteri sirkulus iridis mayor. Pembuluh darah vena utama yaitu vena vortex, 

sebagian lainnya melalui pleksus vena intrasklera, vena akuos dan pleksus vena 

episklera. Persyarafan pada badan siliar yaitu serat parasimpatis yang berasal dari 

nukleus Edinger-Westphal melalui nervus kranialis okulomotorius bersinaps di 

ganglion siliaris berlanjut ke nervus siliaris pendek menuju badan siliar sehingga 
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terjadi kontraksi otot siliar. Serat saraf simpatis berperan dalam relaksasi otot 

siliaris. Stroma siliaris terdiri dari banyak kapiler yang berpori sehingga 

memungkinkan makromolekul, ion dan air masuk ke stroma siliaris. Akumulasi 

cairan pada stroma merupakan akibat dari proses difusi dan ultrafiltrasi produksi 

akuos humor.1-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Epitel siliaris terdiri dari dua lapisan sel yaitu epitel berpigmen dan epitel tidak 

berpigmen. Sel epitel berpigmen dan sel epitel tidak berpigmen keduanya 

memiliki hubungan antar yaitu sel gap junction dan tight junction. Lapisan epitel 

berpigmen yang berhadapan dengan stroma tersusun atas epitel kuboid dengan 

granula-granula melanin sitoplasmik. Lapisan sel epitel berpigmen terdapat gap 

junction yang merupakan tempat terjadinya transport ion dan molekul-molekul 

dari satu sel ke sel lainnya yang berasal dari stroma. Lapisan epitel tidak 

berpigmen yang berhadapan dengan bilik mata belakang tersusun atas epitel 

kolumnar pada pars plicata dan epitel kuboid pada pars plana. Lapisan sel epitel 

tidak berpigmen ini terdapat banyak mitokondria, badan nucleus, komplek 

retikulum endoplasma dan aparatus golgi. Sel epitel tidak pigmen terdapat tight 

junction yang berfungsi sebagai sawar darah humor akuos. Kebocoran sawar 

darah-akuos dapat terjadi pada berbagai kondisi, seperti pada keadaan inflamasi 

dan penyakit vaskular. Pembuluh darah menjadi lebih permeabel dan transudat 
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Gambar 2.1 Anatomi badan siliar dan struktur disekitarnya 

                      Dikutip dari: Ansari MW3 
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stroma meningkat sehingga banyak protein berdifusi ke humor akuos saat terjadi 

inflamasi.  (Gambar 2.2).1,3-5 

 

 

Gambar 2.2 Sel-sel badan siliar dan hubungan antar sel 
                                                   Dikutip dari: Stamper6 

 

     Mekanisme ultrafiltrasi, difusi dan sekresi aktif membentuk humor akuos. 

Proses difusi dan ultrafiltrasi terjadi proses penampungan cairan plasma pada 

stroma siliaris. Lapisan epitel siliaris tidak berpigmen terjadi proses sekresi aktif 

humor akuos menuju bilik bilik mata belakang bersamaan dengan keluarnya air. 

Proses sekresi aktif memegang peranan 80-90% dari total pembentukan humor 

akuos. Produksi humor akuos yang disekresi oleh epitel siliaris rata-rata 2-

3µL/menit. Proses ultrafiltrasi adalah perpindahan pasif yang terjadi akibat 

tekanan hidrostatik kapiler mendorong cairan plasma melalui mikropori kapiler 

menuju stroma dan tekanan onkotik stroma yang menarik cairan menuju stroma.  

Tekanan hidrostatik kapiler rata-rata adalah 27-29 mmHg, dan tekanan onkotik 

stroma adalah 22 mmHg. Proses ultrafiltrasi ini memungkinkan protein dengan 

berat molekul rendah seperti albumin menuju ke stroma. Sekresi aktif merupakan 

proses yang memerlukan energi, energi tersebut disimpan di mitokondria sel 

dalam bentuk Adenosine Triphosphate (ATP). Adenosine Triphosphate tersebut 

dipecah oleh enzim Adenosine Triphosphatase (ATPase) sehingga energi tersebut 
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bisa digunakan oleh sel untuk proses metabolik. Proses sekresi ini berlangsung 

melawan gradien konsentrasi yang ada di dalam dan di luar sel. Sekresi aktif 

terdiri dari tiga proses yaitu pompa natrium/kalium, karbonik anhidrase dan 

perpindahan askorbat. Pompa natrium/kalium terdapat di dalam membran 

sitoplasma, dengan bantuan enzim ATPase memompa natrium keluar sel dan 

memasukkan kalium ke dalam sel. Proses karbonik anhidrase bertujuan untuk 

membentuk bikarbonat dari asam karbonat dan hidroksida yang didapat dari 

proses ultrafiltrasi dengan bantuan enzim karbonik anhidrase tipe 2. Proses 

perpindahan asam askorbat, asam amino dan glukosa ke bilik mata depan 

merupakan proses aktif yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai pemberi nutrisi 

dari bagi segmen bilik mata depan dan belakang (Gambar 2.3).2,5,7 

 

 

Gambar 2.3 Formasi pembentukan humor akuos 
                                                         Dikutip dari: Sampaolesi7 
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junction dan tight junction. Pembentukan humor akuos meningkat oleh tekanan 

hidrostatik endokapiler, tekanan onkotik stroma, stimulasi reseptor α1, karbonik 

anhidrase, dan pompa natrium. Pembentukan humor akuos berkurang oleh 

pengaruh tekanan onkotik plasma endokapiler, peningkatan tekanan intraokular, 

stimulus reseptor β, α1 antagonis, acetazolamide dan penghambat pompa natrium. 

Tingkat oksigen, glukosa dan asam askorbat juga berpengaruh pada pengaturan 

pembentukan humor akuos.5-7 

 

III. Biokimia Humor Akuos 

     Humor akuos secara fisik memiliki berat spesifik 1,005.1 dan 1,006.8 dengan 

rata-rata yaitu 1,005.9. Indeks refraksi humor akuos yaitu 1.3353. Viskositas 

humor akuos 1.025-1.10 berbanding dengan air. Tekanan osmotik humor akuos 

adalah 3-5mEq/l, lebih besar dari plasma. Komposisi kimia utama humor akuos 

adalah 99.69% air, substansi organik dan anorganik. Substansi organik seperti 

protein, glukosa, urea, creatinin dan asam urat ditemukan dalam jumlah yang 

lebih rendah daripada plasma, sedangkan asam askorbat, laktat dan asam 

hialuronat ditemukan dalam konsentrasi yang lebih besar daripada plasma. Protein 

ditemukan dalam bentuk albumin dan globulin. Kadar glukosa yang rendah pada 

humor akuos disebabkan penggunaannya sebagai metabolisme oleh badan siliar, 

lensa dan kornea. Asam askorbat pada humor akuos memiliki konsentrasi lebih 

banyak dibanding plasma. Sekresi asam askorbat dihasilkan di badan siliar dan 

berdifusi dari plasma. Asam askorbat memiliki peran dalam proses pengangkutan 

ion hidrogen. Asam laktat ditemukan dalam jumlah lebih banyak pada humor 

akuos dibandingkan plasma. Asam laktat merupakan produk akhir dari 

metabolisme glikolisis yang dihasilkan oleh epitel tidak berpigmen dari badan 

siliar, lensa dan kornea. Asam hialuronat merupakan mukopolisakarida yang 

ditemukan dalam jumlah yang lebih banyak di humor akuos dibandingkan plasma. 

Natrium merupakan substansi kation penting pada humor akuos. Jumlah natrium 

ditemukan lebih banyak pada humor akuos dibandingkan plasma. Natrium keluar 

oleh pompa natrium ke bilik mata belakang agar menjaga hipertonisitas daripada 

humor akuos. Kalium dan kalsium merupakan substansi kation lain yang 
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jumlahnya setara dengan jumlah pada plasma. Sedangkan substansi anion lain 

yang penting adalah bikarbonat dan klorida, keduanya bekerja secara berlawanan 

(Gambar 3.1).6,7,8  

  

 

Gambar 3.1 Komposisi kimia humor akuos 
        Dikutip dari: Sampaolesi7 

 

IV. Drainase Humor Akuos 

     Dua jalur pengeluaran humor akuos dari  sudut bilik mata depan adalah jalur 

trabekula dan jalur uveosklera. Peningkatan tekanan intraokular sering 

dihubungkan dengan abnormalitas jalur trabekula dan juga jalur uveosklera. 

Badan siliar menghasilkan humor akuos ke bilik mata belakang lalu mengalir 

melalui pupil menuju ke bilik mata depan dan keluar melalui sudut bilik mata 

depan. Sepanjang perjalanannya tersebut humor akuos memberikan bantuan 

nutrisi kepada lensa, kornea dan trabekula serta membuang sisa produk 
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metabolismenya.4,6,8  

     Jalur trabekula adalah jalur utama pengeluaran humor akuos yaitu sekitar 50-

75%, pengeluarannya meningkat seiring pertambahan usia dan peningkatan 

tekanan intraokular. Cairan humor akuos mengalir melalui anyaman trabekula lalu 

menuju kanal Schlemm kemudian ke saluran pengumpul lalu ke pleksus vena 

intrascleral, vena akuos, dan pleksus vena episklera. Jalur uveosklera adalah jalur 

kedua pengeluaran humor akuos yaitu sekitar 25-50% pada umur dewasa muda 

dan berkurang seiring pertambahan usia. Jalur uveosklera ini membuat humor 

akuos masuk ke otot siliaris melalui akar iris dan bagian depan dari badan siliaris. 

Humor akuos mengalir ke berbagai arah antara lain menuju sklera melalui 

ruangan suprasiliaris dan suprakoriod. Humor akuos juga mengalir ke saluran 

emissarial dan vena vorteks menuju pembuluh darah uvea, dan kembali ke 

prosesus siliaris untuk disekresikan ke bilik mata belakang. Saluran limfatik juga 

diidentifikasi berperan dalam dinamika humor akuos (Gambar 4.1).7,8,10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Dinamika humor akuos 
                  Dikutip dari: Knepper10 
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respon perubahan tekanan intraokular. Peningkatan tekanan intraokular 

mempengaruhi peningkatan pengeluaran pada jalur trabekula dengan rata-rata 

0.10-0.50 µl/menit/mmHg. Perubahan tekanan intraokular tidak berpengaruh pada 

jalur uveosklera yaitu sekitar 10-35 mmHg, kecuali pada keadaan ekstrim saat 

tekanan intraokular lebih dari 60mmHg atau kurang dari 4 mmHg. Peningkatan 

tekanan intraokular dapat terjadi karena tahanan pada jalur trabekula yaitu pada 

matriks ektraseluler saluran juxtatrabecular meshwork dan dinding dalam dari 

kanal Schlemm berupa penumpukan material ekstraseluler seiring pertambahan 

usia. Jalur uveosklera tahanan dapat terjadi disebabkan otot siliar, seiring 

pertambahan usia terdapat gangguan dari kontraksi dan relaksasi otot siliar. Liu H 

dkk meneliti saat malam hari terdapat perbedaan tekanan intraokular pada posisi 

tidur dan bangun. Aliran humor akuos turun hampir 50% dan aliran uveoscleral 

turun 94%, sehingga tersirat tidak semua penurunan pengeluaran humor akuos 

terjadi karena supresi dari aliran humor akuos.8-10    

     Drainase humor akuos dipengaruhi oleh regulasi stimulus reseptor kolinergik, 

adrenergik dan prostaglandin. Sistem parasimpatik menghasilkan stimulus 

kolinergik pada reseptor muskarinik pada jalur trabekula yang mengakibatkan 

kontraksi pada otot siliaris longitudinal. Kontraksi otot siliar longitudinal 

membuat anyaman trabekula membuka pori-pori antara lamela untuk 

meningkatkan pengeluaran humor akuos, sebagai tambahan reseptor muskarinik 

yang ada di sel anyaman trabekula menyebabkan kontrasi intra sel sehingga 

terjadi peningkatan aliran humor akuos. Stimulus kolinergik pada jalur uveosklera 

membuat konstriksi otot siliaris sehingga menurunkan pengeluaran humor akuos. 

Sistem simpatik menghasilkan stimulus adrenergik yang terdiri dari reseptor α1,2 

dan β1,2,3. Sel anyaman trabekula terdapat reseptor β2, pada stimulasi oleh 

adrenergik agonis menghasilkan peningkatan pengeluaran humor akuos. Stimulasi 

β bloker pada trabekula, menurunkan pengeluaran humor akuos. Jalur uveosklera 

stimulus α dan β adrenergik menghasilkan relaksasi otot siliaris sehingga 

meningkatkan pengeluaran humor akuos. Terdapat mekanisme lain yaitu 

mekanisme prostaglandin yang tidak terlalu berpengaruh pada jalur trabekula, 

sedangkan pada jalur uveosklera dapat meningkatkan pengeluaran humor akuos 
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sampai 60% dan menurunkan tekanan intraokular sampai 20-35% dengan cara 

relaksasi otot siliaris.7-10 

 

 V. Simpulan   

     Humor akuos merupakan cairan transparan yang mengalir dari bilik mata 

belakang menuju bilik mata depan. Humor akuos menghasilkan tekanan yang 

diperlukan untuk menjaga dimensi bola mata tetap konstan. Humor akuos 

memiliki fungsi untuk memberi nutrisi kepada kornea, lensa dan anyaman 

trabekula dan membuang sisa metabolismenya. Pembentukan humor akuos 

melalui tiga mekanisme yaitu difusi, ultrafiltrasi dan sekresi, proses ini saling 

terkait satu sama lain. Regulasi pengeluaran humor akuos dipengaruhi banyak hal 

antara lain tekanan hidrostatik endokapiler, tekanan onkotik stroma, stimulus 

reseptor α, stimulus reseptor β, prostaglandin, karbonik anhidrase dan pompa 

natrium. 
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