
 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

Sari Kepustakaan  : Ocular Development 

Penyaji   : Ade Triyadi 

Pembimbing   : dr. Maya Sari Wahyu, Sp.M(K), M.Kes. 

 

 

 

 

 

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh: 

Pembimbing 

 

 

 

 

dr. Maya Sari Wahyu, Sp.M(K), M.Kes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat 18 Oktober 2019 

Pukul 07.30 WIB 



1 
 

 

I.     Pendahuluan 

     Mata memiliki struktur yang kompleks dan fungsi yang sangat penting bagi 

kualitas hidup seseorang. Struktur mata yang normal merupakan salah satu peran 

penting untuk menghasilkan fungsi penglihatan dengan baik. Mata dengan struktur 

yang normal dibentuk sejak masa perkembangan embrio. Penting untuk diketahui 

mengenai tahap – tahap pembentukan organ mata, mulai dari konsepsi hingga 

terbentuk organ mata.1-4 

     Ilmu pengetahuan sejauh ini telah berkembang pesat khususnya dalam bidang 

embriologi. Pembentukan organ mata dimulai sejak hari ke-22, berasal dari dua titik 

pada area otak depan lalu membentuk struktur yang lebih kompleks. Proses tersebut 

berlanjut hingga terbentuk organ mata beserta fungsinya yang telah diprogram sejak 

awal oleh susunan regulasi genetika dan beberapa kemoreseptor sel lainnya. Sari 

kepustakaan ini bertujuan untuk memaparkan konsep embriologi mata, dimulai dari 

konsepsi secara umum sampai dengan terbentuk organ mata secara normal.1-5 

 

II.     Perkembangan Mata 

     Embriologi secara umum dimulai dari konsepsi sel sperma dan sel telur yang 

membentuk zigot. Hasil dari konsepsi tersebut membelah menjadi dua sel saat usia 

30 jam. Proses pembelahan sel berlanjut hingga jumlah sel bertambah menjadi 16 

sel yang disebut sebagai morula. Jumlah sel pada tahap morula akan semakin 

bertambah dan berkembang menjadi blastula, terdiri dari embrioblas dan rongga 

blastokel.2-4 

     Blastula menempel pada dinding rahim saat usia 9 hari konsepsi. Embrioblas 

pada blastula akan menjadi gastrula pada hari ke-16, membentuk tiga lapisan utama 

yang terdiri dari ektoderm, mesoderm dan endoderm. Tiga lapisan tersebut masing 

– masing selanjutnya akan berkembang menjadi organ tubuh tertentu, sesuai dengan 

proses embriologi yang telah ditentukan berdasarkan regulasi diferensiasi sel dan 

migrasi sel yang akurat dan kompleks.1,3-4  

     Mata terbentuk dari lapisan ektoderm dan mesoderm. Lapisan ektoderm terbagi 

menjadi tiga, yaitu ektoderm permukaan, neuroektoderm, dan cranial neural crest. 

Ektoderm permukaan berada di area lateral terhadap sumbu tengah embrio, sumbu 
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tersebut merupakan garis tengah yang membagi sisi kanan dan kiri embrio. 

Neuroektoderm adalah struktur ektoderm yang berada tepat di sumbu tengah 

embrio, struktur tersebut akan mengalami invaginasi membentuk tabung neuron. 

Batas antara sumbu tengah dan area lateral pada lapisan ektoderm adalah struktur 

cranial neural crest. Mesoderm dan cranial neural crest pada daerah tertentu 

mengalami fusi membentuk sel mesenkim. 1-3 

 

Gambar 2.1 Tahap awal perkembangan embrio 

                                                           Dikutip dari: Moore KL4 

     Tanda awal pembetukan mata dimulai pada hari ke-22. Vesikula optik 

merupakan suatu segmen neuroektoderm yang muncul pada tahap pertama dari 

proses pembentukan mata. Proses tersebut dimulai saat penutupan tabung neuron 

pada segmen otak depan yang kemudian membentuk tonjolan pada kedua sisi kanan 

dan kiri, tonjolan tersebut merupakan vesikula optik. Segmen otak depan dan 

vesikula optik terhubung oleh tangkai optik pada kedua sisi kanan dan kiri.1-4 

     Vesikula optik berkembang menuju permukaan embrio hingga mendekati 

lapisan ektoderm permukaan. Kontak dari vesikula optik akan menginduksi lapisan 

ektoderm permukaan. Ektoderm permukaan pada area yang terinduksi kemudian 

membentuk plakoda lensa. Plakoda lensa selanjutnya menginduksi vesikula optik 

bagian luar, lalu berinvaginasi ke arah vesikula optik bagian dalam.2-4  
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     Struktur vesikula optik berbentuk seperti bola akan mengalami invaginasi 

sebagian area luarnya hingga berubah bentuk menjadi seperti mangkuk, atau 

disebut dengan cawan optik. Struktur cawan optik terdiri atas dua lapisan, yaitu 

lapisan dalam cawan optik berasal dari vesikula optik bagian dalam yang tidak 

mengalami invaginasi, sedangkan lapisan luar cawan optik berasal dari lapisan luar 

vesikula optik yang mengalami invaginasi. Terdapat rongga sempit diantara cawan 

optik, disebut dengan rongga intraretina, namun rongga tersebut akan hilang seiring 

perkembangan embrio sehingga kedua lapis tersebut semakin rapat. Lapisan luar 

cawan optik akan menjadi epitel pigmen retina, sedangkan lapisan dalam cawan 

optik akan membentuk sel neurosensori retina.2-4 

 

Gambar 2.2 Tahap awal pembentukan mata 
                                                              Dikutip dari: Moore KL4 

     Lapisan ektoderm permukaan yang terinduksi sebelumnya oleh vesikula optik 

akan mengalami invaginasi ke arah pusat cawan optik. Invaginasi lapisan ektoderm 

permukaan bergerak ke pusat cawan optik membentuk vesikula lensa. Bagian 

pangkal dari area invaginasi tersebut semakin menyusut lalu terpisah dari lapisan 

ektoderm permukaan yang tidak mengalami invaginasi. Proses terpisahnya vesikula 

optik dengan ektoderm permukaan terjadi pada minggu ke-5.1, 3, 6 
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     Kapsula optik berinvaginasi secara asimetris. Hal ini dikarenakan terdapat celah 

pada struktur tangkai optik hingga ke kapsula optik yang dinamakan fisura retina. 

Celah tersebut terbentuk pada hari ke-29, berfungsi untuk memfasilitasi proses 

migrasi sel mesoderm dan sel cranial neural crest menuju segmen anterior mata. 

Pembuluh hialoid memperdarahi lensa embrionik dan struktur lainnya melalui 

fisura retina. Fisura retina akan menutup secara bertahap dari mulai bagian tengah 

lalu bagian anterior dan posterior. Penutupan tersebut terjadi pada hari ke-44 

disertai dengan regresi pembuluh hialoid.2-6 

 

2.1     Segmen Anterior Mata dan Traktus Uvea 

     Kornea terbentuk dari ektoderm permukaan dan cranial neural crest pada hari 

ke-39. Ektoderm permukaan akan membentuk epitel kornea, sedangkan cranial 

neural crest beserta sel mesenkim akan membentuk stroma kornea dan endotel 

kornea. Struktur penyusun kornea dimulai dari dua lapisan, yaitu lapisan sel epitel 

dan lapisan sel endotel yang dipisahkan oleh lapisan tipis basal lamina.1,3-5 

  

Gambar 2.3 Formasi segmen anterior mata 
                                                           Dikutip dari: Tripathi RC2 

     Stroma kornea akan terbentuk pada minggu ke-7, berasal dari migrasi sel cranial 

neural crest yang bergerak dari perifer menuju area kornea secara bertahap. 

Membran bowman merupakan pemadatan dari lapisan kolagen sebagai membran 

basalis dari sel epitel kornea. Stroma pada kornea tersusun atas serat kolagen yang 

tersusun membentuk formasi khusus sehingga mengoptimalkan struktur optik 

kornea sebagai media refraksi.1,3,7 
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     Descemet membrane dari kornea berperan sebagai membran basalis untuk 

lapisan endotel kornea dengan membentuk lapisan kuboid selapis. Sel endotel 

kornea berasal dari cranial neural crest sel. Sel tersebut tidak dapat beregenerasi, 

tetapi mampu meregangkan strukturnya untuk mengatur ulang susunan sel apabila 

telah mengalami kerusakan. Sel endotel kornea memiliki banyak mitokondria yang 

berdampak signifikan menghasilkan energi untuk proses pengeluaran air dari 

kornea melalui transport aktif pompa natrium dan kalium untuk mencegah edema 

kornea sehingga dapat mempertahankan kejernihan kornea sebagai media 

refraksi.1,2,8 

     Traktus uvea terdiri atas koroid, badan siliar, dan iris. Struktur tersebut dibentuk 

dari kombinasi sel cranial neural crest dan mesoderm. Koroid terbentuk dari 

cranial neural crest yang mengelilingi kapsula optik. Sel tersebut kemudian 

berdiferensiasi membentuk struktur koroid yang menyelubungi lapisan pigmen 

epitel retina. Lapisan koroid terbentuk pada usia minggu ke-15. Cranial neural 

crest berkontribusi dalam pembentukan komponen pigmen dan epitel pada traktus 

uvea.1,3-4 

     Pigmen pada iris dibentuk bertahap saat usia 6 bulan sampai dengan 10 bulan. 

Warna iris yang tampak bergantung pada konsentrasi melanin yang terdeposit pada 

komponen iris. Pigmen melanin yang terdeposit pada struktur posterior iris akan 

menghasilkan warna biru, sedangkan pigmen melanin yang terdeposit pada struktur 

struktur posterior sampai stroma maka warna iris yang dihasilkan adalah coklat. 

Struktur otot iris berasal dari mesoderm. Struktur tersebut merupakan transformasi 

dari sel epitel iris yang kemudian menjadi struktur otot pada iris1,2,5 

 

2.2     Lensa 

     Pembentukan lensa dimulai dari proliferasi sel pada ektoderm permukaan 

bersama dengan membran basalis membentuk bidang bakal lensa, selanjutnya 

mengalami invaginasi membentuk cekungan yang bergerak semakin ke arah dalam 

hingga tepi pada cekungan kembali menutup dan terpisah dari bidang ektoderm 

permukaan, terbentuk lens vesicle. Lapisan ektoderm pada area yang tidak 

mengalami proses invaginasi akan menjadi lapisan epitel pada lensa. Area diantara 
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epitel ektoderm permukaan dan vesikula lensa akan diisi oleh migrasi dari sel 

mesenkim dan cranial neural crest, selanjutnya akan membentuk stroma kornea 

dan endotel kornea berikut struktur lainnya pada segmen anterior mata.1,2,6 

 
Gambar 2.4 Migrasi sel epitel posterior lensa 

                                                             Dikutip dari: Forrester JV2 

     Ektoderm permukaan akan membentuk vesikula lensa terdiri atas lapisan 

tunggal sel kuboid mengelilingi ruang lensa. Struktur tersebut berada pada ujung 

anterior kapsula optik. Sel kuboid pada segmen anterior akan menetap, sementara 

sel kuboid pada area posterior akan mengalami proses elongasi ke anterior mengisi 

area ruang lensa, sel tersebut membentuk serat lensa primer yang akan menjadi 

nukleus lensa.1-4  

     Membran basalis ektoderm permukaan akan menjadi kapsul lensa sebagai 

pembungkus bagian luar lensa. Lensa mempunyai struktur yang unik dikarenakan 

membran basalis pada lensa berada di paling luar dan menjadi pembungkus struktur 

lensa bagian luar permukaan dari struktur lensa tersebut, yang mana pada umumnya 

suatu membran basalis secara posisi berada pada bagian dalam dari struktur 

selularnya. Perubahan posisi membran basalis tersebut terjadi dikarenakan proses 

invaginasi dari ektoderm permukaan yang membentuk lensa.1-3 

     Struktur lensa bersifat transparan. Terdiri dari kapsul lensa, bagian ekuator 

merupakan yang paling tebal, paling tipis pada bagian posterior. Komposisinya 

tersusun atas kolagen tipe IV glycosaminoglycans. Struktur tersebut bersifat elastis 

dan kuat sehingga mendukung untuk proses perubahan bentuk  kelengkungan lensa 

untuk mencapai akomodasi. Sel kuboid pada area ekuator akan terus berproliferasi 

sepanjang usia. Sel kuboid pada area tersebut membelah diri dan membentuk serat 

lensa baru yang jumlahnya akan semakin bertambah. Area ekuator lensa, pre 
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ekuator, dan post ekuator lensa menjadi tempat insersi zonular fiber yang berasal 

dari badan siliar. Zonular fiber terbentuk dari sel mesoderm dan sel cranial neural 

crest seiring dengan proses pembentukan vitreous dan badan silier.1,2,5  

 

2.3     Retina, Vitreous dan Nervus Optikus     

     Retina terbentuk dari dua struktur lapisan pada kapsula optik, pertama lapisan 

neurosensori retina terbentuk dari lapisan dalam dari kapsula optik, kedua yaitu 

epitel pigmen retina terbentuk dari lapisan luar dari kapsula optik. Pigmen epitel 

retina terbentuk saat minggu ke-6, ditandai dengan munculnya melanin pada lapisan 

tersebut. Perkembangan lapisan neurosensori retina dan neural vasculature terjadi 

secara konsentrik, yaitu dimulai dari pusat kapsula optik dan tumbuh dan semakin 

luas menuju perifer. Laminasi neurosensori retina terjadi sekitar 8 – 12 minggu 

kehamilan.1-4,8  

     Sel ganglion menjadi sel pertama yang mengalami proses diferensiasi dan 

proliferasi secara cepat pada trimester kedua kehamilan. Epitel pigmen retina 

terbentuk dari proliferasi sel epitel pseudostratified columnar yang membentuk 

tight junction antar sel nya. Epitel pigmen retina merupakan satu – satunya jaringan 

pigmen pada tubuh yang tidak bersumber dari neural crest, melainkan dari 

neuroektoderm.1,3,9 

 

  Gambar 2.5 Pembentukan kapsula optik dan segmen sekitarnya 
                                            Dikutip dari: Moore KL4 

     Badan viterus berasal dari mesoderm dan neuroektoderm. Terbentuk dari ruang 

cawan optik. Sel dari lapisan neuroektoderm dan cranial neural crest membentuk 

serat vitreous primer. Vitreus primer kemudian dikelilingi oleh vitreus sekunder 
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yang berasal dari lapisan cawan optik bagian dalam. Komposisi vitreus sekunder 

terdiri dari hialosit primitif, struktur kolagen dan asam hialuronat. Zonular fiber 

terbentuk dari struktur badan silier memanjang dan berkoneksi dengan struktur 

ekuator kapsul lensa serta area sekitar ekuator lensa.1-4,8 

     Pembuluh hialoid terbentuk pada hari ke-35. Struktur tersebut mengisi ruang 

antara lensa dan lapisan neurosensori retina. Pembuluh tersebut membentuk 

struktur kapiler yang kemudian bergabung dengan kapsul lensa, memperdarahi 

struktur lensa hingga mencapai masa regresi pembuluh hialoid pada bulan ke-4 dan 

menghilang pada bulan ke-8.1-4  

     Nervus optikus berasal dari tangkai optik, yaitu saluran sempit penghubung 

antara vesikula optik dengan segmen otak depan. Saluran tangkai optik sangat aktif 

berperan dalam mengatur migrasi sel dari otak depan menuju segmen mata, 

begitupun sebaliknya. Aktivitas dari ligand dan growth factor memegang peran 

penting pada area ini. Tangkai optik terbentuk dari neuroektoderm yang dikelilingi 

oleh cranial neural crest pada bagian perifernya.1,8-9  

 

    Gambar 2.6 Penampang histologis embrio mata hari ke-56 
                                                 Dikutip dari: Moore KL4 

     Neruoektoderm pada tangkai optik mengalami degenerasi dan membentuk ruang 

pada minggu ke-6 gestasi. Ruang tersebut akan diisi oleh akson dari sel ganglion 

retina. Cranial neural crest pada bagian perifer tangkai optik akan membentuk 

selubung mielin yang membungkus akson sel ganglion, selubung mielin tersebut 

dinamakan oligodendrocyte. Sistem saraf perifer pada umumnya diselubungi oleh 

scwhan sel, tetapi nervus optikus diselubungi oleh oligodendrocyte.1,2,8  
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2.4     Sklera dan Otot Ekstraokular 

     Sklera terbentuk dari mesoderm dan cranial neural crest. Keduanya bermigrasi 

melalui tangkai optik, yang kemudian bergabung bersama segmen perkembangan 

kornea dekat dengan ekuator bola mata. Perkembangan sklera bertahap menuju 

posterior dan membungkus hampir keseluruhan dari kapsula optik. Scleral spur dan 

tenon kapsul dibentuk pada tahap selanjutnya bersama dengan insersi otot ekstra 

ocular.1,2-5 

     Otot ekstraokular berasal dari mesoderm dan cranial neural crest. Sel mesoderm 

membentuk serat otot ekstraokular dan sel cranial neural crest membentuk 

pembungkus otot ekstraokular. Proses penting pada pembentukan ini adalah sinyal 

kemoreseptor dan respon timbal balik antara kapsula optik, mesoderm dan cranial 

neural crest.1,2,4  

 

2.5     Kelopak Mata dan Kelenjar Lakrimal 

     Frontonasal dan maksillary process dari neural crest akan menyelimuti kapsula 

optik pada minggu ke-4 gestasi. Struktur tulang, kartilago, lemak dan jaringan ikat 

terbentuk dari cranial neural crest pada area tersebut. Osifikasi tulang terjadi pada 

bulan ke-3 gestasi, lalu proses fusi strukturnya berlangsung antara bulan ke-6 dan 

ke-7 gestasi.1,-4 

 

    Gambar 2.9 Perkembangan kelopak mata 

                                                                Dikutip dari: Cantor LB, dkk.1 

     Pembentukan kelopak mata dimulai dari minggu ke-4 gestasi. Hal ini selaras 

dengan proliferasi ektoderm permukaan. Pembentukan kelopak mata berawal dari 
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ektoderm permukaan yang diinfiltrasi oleh sel mesoderm. Kelopak mata atas dan 

bawah mengalami fusi menyelubungi bagian luar segmen anterior mata pada 

minggu ke-10 gestasi.1,2,10  

     Perkembangan cilia dan kelenjar lakrimal dari sel epitel ektoderm permukaan 

terjadi setelah kedua kelopak mata mengalami fusi. Orbicularis oculi akan 

memadat pada minggu ke-12 gestasi. Adhesi kedua kelopak mata secara bertahap 

terlepas pada bulan ke-5 gestasi. Kelenjar lakrimal berasal dari ektoderm 

permukaan yang mulai terbentuk antara minggu ke-6 dan ke-7 gestasi. Susunan 

padat dari lapisan basal sel epitel konjungtiva fornix mengalami proliferasi 

membentuk kelenjar lakrimal. Saluran dari kelenjar lakrimal terbentuk pada bulan 

ke-3 gestasi.1-4,10 

 

III.     Simpulan 

     Perkembangan mata memiliki tahapan yang kompleks. Tersusun dari lapisan 

ektoderm dan mesoderm. Ektoderm membentuk kelopak mata, epitel kornea, lensa, 

badan vitreus, retina, epitel pigmen retina, kelenjar lakrimal, dan struktur lainnya 

pada mata. Mesoderm membentuk struktur otot ekstraokular, otot iris, otot kelopak 

mata, traktus pembuluh darah pada mata, sklera, vitreus dan struktur lainnya pada 

mata. Aktivitas proliferasi sel, diferensiasi sel dan migrasi sel memegang peranan 

penting untuk membentuk organ mata dengan struktur dan tempat yang tepat, 

sehingga dapat berfungsi dengan baik untuk kelangsungan kualitas hidup 

seseorang. 
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