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I. Pendahuluan 

Lensa merupakan komponen vital dari mata yang berfungsi untuk 

memfokuskan cahaya sehingga membentuk bayangan yang jelas pada retina. 

Fungsi lensa sebagai media optik sangat dipengaruhi oleh transparansi dan indeks 

refraksi lensa. Jumlah kristalin yang tinggi dan eliminasi struktur selular yang besar 

melalui pengaturan metabolisme dan biokimia dari sel lensa akan meningkatkan 

transparansi lensa.1,2 

Pertumbuhan lensa akan melalui dua proses yaitu proliferasi dan diferensiasi 

sel epitel sejak organogenesis hingga penuaan. Protein lensa akan bersatu dan 

membentuk partikel yang besar seiring bertambahnya usia. Partikel ini tidak larut 

di dalam air dan akan memencarkan cahaya sehingga meningkatkan kekeruhan 

lensa. Kekeruhan lensa akan menurunkan fungsi lensa sebagai media refraksi pada 

mata dan menyebabkan penurunan penglihatan.2–4  Sari kepustakaan ini bertujuan 

untuk membahas mengenai struktur dan fungsi dari lensa, proses biokimia dan 

metabolisme protein di dalam lensa, serta hubungannya dengan proses degenerasi.  

 
II. Biokimia dan Metabolisme Lensa 

Lensa berkembang sepanjang kehidupan dengan struktur dan proses 

metabolisme yang berubah sejak organogenesis hingga degenerasi. Komponen 

lensa tidak akan dibuang maupun dihancurkan melainkan akan berakumulasi dan 

memadat ke tengah lensa. Hal ini melibatkan proses metabolisme maupun 

perubahan biokimia pada lensa. Metabolisme lensa melibatkan struktur anatomi 

yang kompleks dari lensa untuk mencapai transparansi dari lensa.2,5 

 
2.1 Anatomi Lensa 

Lensa merupakan struktur transparan dan bikonveks yang terletak di belakang 

iris dan di depan badan vitreus. Lensa memiliki indeks refraksi tinggi dan memiliki 

fungsi untuk memfokuskan bayangan yang akan diproyeksikan ke retina. Lensa 

disokong oleh serat yang kuat, yaitu serat zonular yang menempel di kapsul lensa 

di bagian ekuator dan badan siliaris. Lensa tidak memiliki pembuluh darah dan 

inervasi sehingga disokong sepenuhnya oleh akuos humor dan vitreus.2,5,6  
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Ukuran lensa antarekuator adalah 9-10 mm, anteroposterior 5 mm dan 

memiliki berat 255 mg. Ukuran ketebalan kapsul lensa di bagian anterior adalah 

11-15 µm, di bagian ekuator 7	µm dan 4	µm di bagian posterior. Lensa memiliki 

variasi indeks refraksi yaitu lebih tinggi di nukleus dibandingkan di korteks yang 

berfungsi untuk kompensasi aberasi dari kornea.5,7 

Komponen lensa terdiri dari kapsul, epitel, korteks dan nukleus. Kapsul lensa 

merupakan membran elastis, tipis dan transparan dengan bagian paling tebal adalah 

bagian anterior dan posterior dari zona ekuator, bagian tipis adalah bagian tengah 

polus posterior. Kapsul lensa terbentuk dari lamina basal yang tebal dan berasal 

dari epitel lensa. Kapsul lensa bersifat aselular, terbentuk dari kolagen tipe-IV dan 

matriks ekstraselular sehingga dapat berubah bentuk pada proses akomodasi.2,5  

 

 
Gambar 2.1 Anatomi lensa 

                              Dikutip dari : Levin6 
 

Epitel lensa terdapat pada permukaan anterior lensa dan terdiri dari kumpulan 

sel kuboid. Aktivitas metabolisme lensa seperti sintesis Deoxyribonucleic Acid 

(DNA), Ribonucleic Acid (RNA), protein dan lipid serta pemecahan Adenosine 

Triphosphate (ATP) untuk menghasilkan energi lensa. Zona germinatif di bagian 

ekuator lensa merupakan bagian epitel yang aktif bermitosis. Sel epitel akan 

bermigrasi menuju bagian posterior lensa dan berdiferensiasi menjadi sel serat di 

ekuator lensa.2,6  
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Sel serat posterior lensa akan bergerak bersamaan dengan sel serat anterior 

lensa hingga bertemu di titik tengah lensa yang disebut dengan sutura. Sel akan 

berhenti memanjang saat sampai di sutura dan mendegradasi semua organel seperti 

inti sel, mitokondria dan retikulum endoplasma. Lapisan terluar dari serat adalah 

lapisan paling baru dan membentuk bagian korteks lensa. Korteks lensa akan 

tumbuh memadat mengeliling nukelus lensa. Nukleus lensa merupakan bagian 

tengah lensa yang berkembang dari masa embrionik hingga dewasa. Lensa akan 

membesar dan memadat sepanjang kehidupan disebabkan oleh sel serat matur yang 

tertimbun di bagian dalam lensa dan sel baru yang tetap memanjang dan 

berdiferensiasi.5,6  

 

 
Gambar 2.2 Pump-leak theory lensa 

                Dikutip dari : Cantor LB2 
 

2.2 Fisiologi Lensa 

Sel epitel lensa pada bagian ekuator merupakan bagian yang aktif membelah 

untuk pertumbuhan lensa. Epitel dan korteks bagian luar merupakan bagian lensa 

dengan laju metabolisme tertinggi. Bagian terluar dari sel lensa menggunakan 

oksigen dan glukosa untuk transpor aktif elektrolit, karbohidrat dan asam amino ke 

dalam lensa. Keseimbangan cairan dan elektrolit memengaruhi transparansi 

lensa.4,6 
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2.2.1 Keseimbangan Air dan Kation Lensa 

Lensa memiliki komposisi air sebesar 66% dan protein sebesar 33% namun 

proporsi ini dapat berubah dengan pertambahan usia. Volume lensa terdiri dari air 

yaitu sebanyak 5% yang terletak di ruang ekstraselular. Mekanisme keseimbangan 

air dan elektrolit mempengaruhi transparansi lensa. Transparansi lensa juga sangat 

dipengaruhi oleh struktur dan komponen makromolekul di dalam lensa serta 

keseimbangan hidrasi lensa. Lensa berada dalam keadaan relatif dehidrasi dan 

memiliki jumlah kalium dan asam amino yang tinggi dibandingkan akuos humor 

dan vitreus.3,5  

Keseimbangan kation di dalam dan luar sel berpengaruh terhadap permeabilitas 

membran sel lensa dan aktivitas pompa natrium kalium yang terletak di membran 

sel dari epitel dan serat lensa. Pompa natrium kalium berfungsi untuk mengeluarkan 

natrium dan memasukkan kalium. Mekanisme ini dipengaruhi oleh pemecahan 

ATP yang diregulasi oleh enzim Na+/K+ ATPase. Inhibisi dari enzim Na+/K+ 

ATPase akan mengurangi keseimbangan kation dan meningkatkan jumlah air di 

dalam lensa.2,6  

Kombinasi transpor aktif dan permeabilitas membran disebut dengan pump-leak 

system dari lensa. Kalium dan molekul lain seperti asam amino akan ditranspor ke 

dalam lensa melalui bagian anterior dari epitel lalu berdifusi keluar dikarenakan 

perbedaan konsentrasi melalui bagian belakang lensa. Natrium akan masuk melalui 

belakang lensa mengikuti perbedaan konsentrasi dan bertukar dengan kalium. 

Aktivitas Na+/K+ ATPase banyak ditemukan di epitel lensa dan permukaan sel serat 

kortikal superfisial. Lokasi primer bagi aktif transpor di lensa terdapat pada epitel 

lensa.2,4,6  

 
2.3. Biokimia Lensa 

Lensa memiliki komposisi protein sebanyak 33%, dua kali lipat lebih banyak 

dibandingkan jaringan lainnya. Protein lensa dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

protein larut air dan protein tidak larut air. Protein yang larut dalam air termasuk ke 

dalam grup kristalin yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu kristalin α dan 

kristalin β, γ.6,8  



 

 

5 

2.3.1 Komponen Larut Air 

Kristalin α mencakup sepertiga jumlah protein lensa dan merupakan kristalin 

terbesar dengan berat 600-800 kDa. Subunit dari kristalin α adalah αA dan αB 

dengan berat masing-masing 20 kDa. Kristalin masuk ke dalam kelompok protein 

peredam panas yang berfungsi untuk menstabilkan protein yang dengan cara 

mengikat protein yang terdenaturasi sehingga mencegah dari agregasi.3,9  

 

 
Gambar 2.3 Protein lensa 

                                        Dikutip dari : Cantor LB2 
 
Proses agregasi protein yang berlebihan akan mengakibatkan persebaran cahaya 

dan memperkeruh lensa. Sel serat lensa matur memiliki banyak protein yang 

beragregasi terutama kristalin αB. Fielding dkk menyebutkan bahwa fungsi lain 

dari kristalin α adalah mencegah apoptosis yang dipicu oleh radiasi ultraviolet 

(UV), hidrogen peroksida dan sorbitol.4,5  

 

 
Gambar 2.4 Bentuk protein larut dalam air 

   Dikutip dari : Forrester5 
 
Kristalin βγ terbagi menjadi dua kelompok yaitu kristalin β dan kristalin γ. 

Kristalin β merupakan kelompok oligomer yang terdiri dari polipeptida. Setiap 

polipeptida berikatan satu sama lain dan membentuk dimer dan struktur yang rumit. 
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Kristalin β memiliki berat molekul sebesar 23 - 25 kDa. Teknik kromatografi 

mengklasifikasikan kristalin β menjadi kristalin β high-molecular-mass (βH) dan 

β low-moleculer-mass (βL). Kristalin γ merupakan komponen kristalin paling kecil 

dengan berat molekul kurang dari sama dengan 20 kDa.3,10  

 
2.3.2 Komponen Tidak Larut Dalam Air 

Protein yang tidak larut dalam air dibagi menjadi dua, yaitu larut dalam urea dan 

tidak larut dalam urea. Bagian larut dalam urea mengandung protein sitoskeletal 

yang berfungsi untuk membentuk kerangka dari sel lensa. Lensa memiliki 2 tipe 

filamen yang unik, yaitu protein vimentin dan beaded filaments yang terdiri dari 

fakinin dan filensin. Filamen berperan dalam proses diferensiasi, motilisasi dan 

perubahan bentuk dan organisasi dari sitoplasma. Ekspresi vimentin yang 

berlebihan menyebabkan pembentukkan katarak dan merusak diferensiasi sel serat. 

Protein pada lensa memiliki komposisi yang khusus yaitu Major Intrinsic Protein 

(MIP) mencakup 50% dari protein total pada membran serat sel lensa. Major 

Intrinsic Protein termasuk ke dalam golongan protein aquaporin, yang berfungsi 

dalam regulasi transpor air dalam sel atau disebut kanal air. Fungsi utama dari MIP 

adalah membantu perlekatan antarsel.3,4  

Sel-sel serat lensa manusia memiliki proporsi kolesterol tertinggi dibandingkan 

membran plasma lain dalam tubuh dan kadar kolesterol meningkat ketika sel serat 

matang. Rasio kolesterol dan fosfolipid dari sel serat nukleus hampir tiga kali lipat 

lebih besar dibandingkan sel serat kortikal. Persentase dari jumlah sfingomielin 

pada fosfolipid membran lensa cukup tinggi menyebabkan membran sel menjadi 

kaku.2,6  

Koneksin merupakan gap junction lensa yang berfungsi untuk transpor molekul 

kecil (<1 kDA). Hal ini sangat penting karena suplai nutrisi dari sel serat lensa 

berasal dari akuos humor dan vitreus. Terdapat tiga koneksin pada sel lensa yaitu 

α1, α3, dan α8. Koneksin α1 terdapat pada sel epitel lensa, α3 terdapat pada sel 

serat, dan α8 terdapat pada sel serat dan sel epitel.4,6  
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2.4 Metabolisme Lensa 

Tujuan dari proses metabolisme lensa adalah menjaga transparansi lensa. 

Metabolisme pada lensa membutuhkan energi yang bersumber terutama dari 

metabolisme karbohidrat. Glukosa masuk ke lensa melalui akuos humor dengan 

cara difusi sederhana dan difusi melalui perantara.2,5  

 

 
Gambar 2.5 Skema metabolisme glukosa 

           Dikutip dari : Cantor LB2 
 

2.4.1 Metabolisme Karbohidrat 

Glukosa masuk ke lensa ke dalam bentuk glukosa-6-fosfat (G6P) dengan enzim 

heksokinase. Reaksi ini 70-100 kali lebih lambat dibandingkan enzim glikolisis 

lainya. Proses metabolik terjadi setelah G6P terbentuk melalui glikolisis anaerob 

dan Hexose Monophosphate (HMP) shunt.2,5,6  

Jalur metabolisme glukosa yang lebih aktif adalah glikolisis anaerob namun 

proses ini membutuhkan banyak energi. Glikolisis anaerob dianggap kurang efisien 

dibandingkan dengan glikolisis aerob karena hanya menghasilkan 2 ATP 

sedangkan jalur glikolisis aerob menghasilkan 36 ATP dari setiap molekul glukosa 

yang dimetabolisme. Lensa memiliki kadar oksigen yang rendah sehingga hanya 
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3% glukosa yang dihasilkan dari siklus Krebs, namun dapat mencakup 25% dari 

total ATP yang dibutuhkan lensa.2,4  

Jalur lain yang menggunakan G6P adalah HMP shunt atau jalur pentosa fosfat. 

Hanya 5% dari glukosa lensa yang dimetabolisme. Jalur ini dipicu oleh peningkatan 

kadar glukosa. Glukosa yang tidak diubah menjadi G6P masuk ke jalur sorbitol 

melalui enzim aldosa reduktase. Enzim ini memiliki afinitas rendah terhadap 

glukosa sehingga hanya 4% glukosa yang diubah menjadi sorbitol.5,6  

Peningkatan kadar glukosa lensa akan lebih mengaktifkan jalur sorbitol 

dibandingkan jalur glikolisis. Akumulasi sorbitol akan terjadi sebelum perubahan 

menjadi fruktosa. Keadaan ini ditambah dengan permeabilitas lensa yang rendah 

terhadap sorbitol sehingga terjadi retensi sorbitol pada lensa. Akumulasi 

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADP) akan menstimulasi HMP 

shunt sehingga fruktosa ikut meningkat. Peningkatan sorbitol dan fruktosa akan 

menyebabkan peningkatan tekanan osmotik sehingga kadar glukosa meningkat, 

menyebabkan pembengkakan pada lensa, gangguan struktur sitoskeletal dan 

kekeruhan lensa.1,5  

 

 
Gambar 2.6 Ikatan lipid di membran lensa 

     Dikutip dari : Forrester5 
 

2.4.2 Metabolisme Protein dan Lipid 

Protein lensa tidak mengalami regenerasi namun mengalami modifikasi. Proses 

ini membuat protein akan berakumulasi di dalam lensa. Kristalin lensa merupakan 

struktur larut air namun setelah mengalami proses post-translation, struktur ikatan 

protein akan berubah menjadi tidak larut air dan menyebabkan agregasi protein. 

Protein lensa juga mengalami proses truncation oleh protease. Protease akan 

memecah polipeptida menjadi potongan kecil sehingga menyebabkan degradasi 
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protein.3,6  

Sintesis protein dan lipid terjadi pada epitel dan korteks perifer. Kadar lipid pada 

membran sel lensa tinggi terdiri dari sfingomyelin, kolesterol dan asam lemak jenuh 

berfungsi untuk menjaga integritas jalur intrasel. Kadar fosfatidilinositol yang 

tinggi juga ditemukan di dalam lensa berfungsi untuk mediasi reseptor dari sel lensa 

sehingga responsif terhadap hormon dan katekolamin.2,5,11  

 
2.4.3 Kerusakan Oksidatif dan Mekanisme Proteksi Lensa 

Radikal bebas dihasilkan dari aktifitas metabolik oleh mitokondria dan faktor 

eksternal seperti radiasi. Radikal bebas sangat reaktif sehingga dapat merusak serat 

lensa dengan cara mengoksidasi serat lensa dan menyerang protein dan membran 

lipid di korteks lensa. Lensa memiliki enzim yang berfungsi melindungi dari radikal 

bebas yaitu superoksida dismutase dan glutation peroksidase. Superoksida 

dismutase berfungsi untuk meningkatkan penghancuran oksigen karena oksigen di 

dalam mata dapat menyebabkan kekeruhan nukleus lensa.2,3,6  

 

 
Gambar 2.7 Metabolisme glutation 

               Dikutip dari : Levin6 
 

Glutation merupakan enzim antioksidan yang berfungsi mengumpulkan radikal 

bebas dan memberikan proteksi dengan mencegah oksidasi dari komponen 

sitoplasma lensa. Sel serat epitel dan superfisial lensa dapat mensintesis glutation 

dan dapat diangkut ke dalam lensa dari akuos humor. Metabolisme glutation 

dimulai dari regenerasi oxidized glutathoine dan NADPH menjadi reduced 

glutathione. Sel serat yang berada di nukleus lensa tidak dapat melakukan sintesis 

atau mereduksi glutation sehingga glutation reduktase didapatkan dengan proses 

difusi dari sel serat superfisial. Kecepatan difusi di antara sel superfisial dan nukleus 

berkurang seiring degenerasi.3,6  
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2.5 Perubahan Biokimia Protein Lensa pada Proses Degenerasi 

Terdapat banyak perubahan yang terjadi pada komponen lensa saat proses 

degenerasi. Seiring bertambahnya usia, protein pada lensa akan beragregasi 

membentuk partikel yang besar. Agregasi protein dapat tersebar di dalam 

sitoplasma atau terikat pada membran sel. Partikel ini menjadi tidak larut dalam air 

dan menyebabkan cahaya menjadi tersebar dan meningkatkan kekeruhan lensa. 

Kristalin α pada masa degenerasi akan mengalami penurunan jumlah sehingga pada 

usia 45 tahun tidak ada kristalin α yang terdeteksi di dalam fraksi larut air terutama 

di nukleus lensa.3,12  

Gupta dkk. menyebutkan bahwa pada proses degenerasi terdapat penurunan 

kadar glutation. Penurunan kadar glutation dapat meningkatkan ikatan protein 

sehingga terjadi agregasi protein yang menyebabkan persebaran cahaya. George 

dkk. menyebutkan bahwa saat ini ditemukan juga mekanisme lain dari kekeruhan 

lensa yaitu dengan adanya TGF-β yang memicu produksi protein intrasel dan 

ektrasel abnormal sehingga mengganggu struktur homogen dari epitel anterior 

menyebabkan cahaya tersebar dan agregrasi sel.11,13  

Membran sel lensa memiliki komposisi fosfolipid yang tinggi. Degenerasi sel 

lensa akan menyebabkan perununan jumlah fosfolipid yang berfungsi sebagai 

pengikat serat lensa dan membran sel. Ikatan tersebut akan merenggang sehingga 

terjadi perubahan struktur. Perubahan bentuk struktur membran sel akan 

menyebabkan persebaran cahaya dan meningkatkan kekeruhan lensa.6,14  

 
III. Simpulan 

Struktur lensa terdiri dari kapsul, epitel, korteks dan nukleus. Lensa terususun 

dari protein larut dalam air, protein tidak larut dalam air, dan gap junction. 

Transparansi lensa dicapai dengan regulasi elektrolit maupun proses modifikasi 

protein. Regulasi ini membutuhkan energi yang didapatkan melalui metabolisme 

glukosa, protein dan lipid lensa. Metabolisme lensa berkurang seiring 

bertambahnya usia sehingga kejernihan lensa menurun yang menyebabkan 

gangguan penglihatan bahkan kebutaan.  
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