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I. Pendahuluan 

Vitreus merupakan struktur berbentuk seperti gel yang memiliki volume 4 ml 

dan mengisi rongga posterior mata. Struktur vitreus membentuk sekitar 80% dari 

volume mata dan merupakan struktur tunggal terbesar mata. Korpus vitreus 

tersusun dari air sebanyak 98%. Komponen lainnya yang menyusun korpus vitreus 

adalah komponen kolagen dan non kolagen.1,2 

Vitreus mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Perubahan vitreus 

yang paling dominan adalah synchysis senilis yang mengacu pada pencairan gel 

vitreus dengan bertambahnya usia. Peristiwa yang terkait dengan penuaan vitreus 

dengan bertambahnya usia adalah posterior vitreous detachment.  Hal tersebut 

adalah hasil akhir dari serangkaian perubahan vitreus yang terjadi sepanjang hidup 

di gel korpus vitreus dan perubahan pada struktur vitreus.1-3 Sari kepustakaan ini 

akan membahas mengenai anatomi, komposisi dan perubahan biokimia vitreus 

dalam proses penuaan. 

 

II. Anatomi Vitreus 

Vitreus adalah gel transparan yang menempati rongga vitreus. Vitreus memiliki 

bentuk hampir sferis, kecuali pada bagian anterior yang memiliki bentuk cekung 

karena keberadaan lensa. Struktur vitreus terdiri dari korpus vitreus, korteks vitreus, 

vitreous base, dan vitreoretinal interface.1,4 

 

2.1 Korpus Vitreus 

Lokasi korpus vitreus berdekatan dengan korpus siliar, zonula, dan lensa di 

segmen anterior mata dan berdekatan dengan retina di segmen posterior mata. 

Korpus vitreus sebagian besar terdiri dari air dan berperan sangat penting dalam 

menjaga kejernihan media optik dan integritas struktur mata. Kejernihan korpus 

vitreus dihasilkan dari penyebaran serat kolagen yang diatur oleh molekul asam 

hialuronat. Serat kolagen korpus vitreus memiliki konsentrasi tertinggi di vitreous 

base dan konsentrasi terendah dalam korpus vitreus sentral.1,4,5 

Korpus vitreus terdiri dari korpus vitreus primer dan sekunder. Korpus vitreus 

primer adalah korpus vitreus yang pertama terbentuk dan pada saat masa 

perkembangan akan terdorong oleh korpus vitreus sekunder. Korpus vitreus 
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sekunder mengisi ruang antara retina dan lensa posterior dan membentuk membran 

antara korpus vitreus primer dan sekunder yang membentuk dinding dari kanal 

Cloquet. Kanal Cloquet akan menghilang 6 minggu sebelum lahir dan akan terisi 

oleh cairan.4,6 

 

2.2 Korteks Vitreus 

Korteks vitreus adalah bagian terluar dari vitreus dan dibagi menjadi korteks 

anterior dan posterior. Korteks vitreus anterior dan posterior juga disebut hyaloid 

anterior dan posterior. Korteks vitreus posterior adalah lapisan terluar vitreus yang 

memanjang dari vitreous base ke belakang hingga melekat di seluruh retina 

posterior. Korteks vitreus anterior memanjang dari vitreous base ke arah anterioir 

dan melekat pada permukaan lensa posterior.2,4,5  

 

 

Gambar 2.1 Anatomi vitreus 
Dikutip dari: Schachat A P 5 

 

Korteks vitreus anterior dan kapsul lensa posterior memiliki ruang diantara 

keduanya yang disebut Berger’s space atau disebut juga ruang retrolental dari 

Erggelet. Perlekatan kuat antara korteks vitreus anterior dan permukaan kapsul 

lensa posterior membentuk suatu ligamen yang disebut ligamen Wieger atau 
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dikenal sebagai Egger’s line. Kanal Cloquet memanjang dari Berger’s space 

sampai ke area Martegiani di korteks vitreus posterior.4,5,7  

Ketebalan korteks vitreus posterior bervariasi antara 100 μm hingga 110 μm. 

Korteks vitreus posterior tidak terdapat di atas diskus optikus dan lokasi ini disebut 

area Martegiani. Korteks tertipis berada di fovea dan semakin menebal saat 

memanjang ke luar. Serat kolagen korteks vitreus posterior berjalan sejajar dengan 

bidang retina sehingga menghasilkan adhesi yang lebih lemah di sepanjang zona 

ini. Korteks vitreus posterior memiliki sel hialosit di dalamnya. Sel-sel ini terletak 

sekitar 20-50 μm dari retina dan membentuk satu lapisan di korteks vitreus 

posterior. Fungsi utama hialosit adalah untuk imunomodulasi sel dan membantu 

menjaga kejernihan vitreus melalui aktivitas fagositik.1,4,8 

 

2.3 Vitreous Base 

Vitreous base memanjang sekitar 2 mm dari anterior ora serata sampai 3 mm 

dari posterior ora serata. Kolagen fibril sangat padat di wilayah vitreous base. 

Vitreous base menjadi jangkar yang mempertahankan korpus vitreus dan 

merupakan tempat insersi serat kolagen vitreus. Vitreous base adalah zona tempat 

kolagen tersusun secara tegak lurus dengan retina yang membuat serat kolagen 

vitreous base saling mengunci dengan sel epitel tidak berpigmen dari korpus siliar 

dan neuroglia perifer retina. Adhesi mekanis yang kuat ini membuat perlekatan 

persisten di sepanjang vitreous base meskipun ada posterior vitreous detachment 

di tempat lain.1,5,7 

 

2.4 Vitreoretinal Interface 

Vitreoretinal interface adalah wilayah vitreus yang paling kompleks dan 

merupakan zona adhesi yang sempit antara vitreus dan retina. Vitreoretinal 

interface terbuat dari tiga komponen yang berbeda, yaitu korteks vitreus posterior, 

membran limitan interna retina, dan matriks ekstraseluler di antara keduanya. 

Lamina basalis retina berfungsi sebagai membran basalis untuk sel Muller.1,4,5 

Komponen penting dari vitreoretinal interface adalah matriks ekstraseluler. 

Fungsi matriks ekstraseluler adalah menjaga dua struktur tetap melekat dan 

mempertahankan integritas vitreoretinal interface. Fungsi tersebut terjadi akibat 
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adanya ikatan antara inti protein dengan kondroitin sulfat glikosaminoglikan yang 

ada di sisi vitreus dari membrane limitan interna. Glikosaminoglikan selanjutnya 

akan berikatan dengan kolagen tipe II yang berada di korteks vitreus.1,4 

 

 
Gambar 2.2 Struktur vitreoretinal interface 

Dikutip dari: Levin L A4 

 

Topografi lain dari adhesi vitreoretina adalah diskus optik. Korteks vitreus 

posterior dan membran limitan interna tidak terdapat di sekitar diskus optikus. 

Adhesi vitreoretina yang kuat terdapat di sepanjang batas diskus optikus. Adhesi 

peripapilar adalah area terakhir dari retina yang terlepas jika terjadi posterior 

vitreous detachment selain dari vitreous base. Pemisahan ini sering dikaitkan 

dengan tepi jaringan neuroglial retina yang lepas bersama dengan likuid vitreus 

yang menimbulkan gejala klinis sebagai cincin Weiss.2,5  

 

III. Komposisi dan Aspek Biokimia Vitreus 

Korpus vitreus tersusun oleh air sebanyak 98%. Komponen lain yang menyusun 

vitreus adalah molekul kolagen dan asam hialuronat. Kolagen dan asam hialuronat 

diproduksi di dalam vitreus primer dan sekunder. Vitreus primer mengandung sel-

sel yang dalam vitreus sekunder berdiferensiasi menjadi hialosit dan fibroblas. 

Hialosit  terlibat dalam produksi glikosaminoglikan terutama asam hialuronat.4,9 

 

3.1 Kolagen 

Vitreus tersusun oleh berbagai jenis kolagen, 60-70% adalah kolagen tipe II. 

Setiap kolagen tipe II terdiri dari tiga rantai polipeptida identik. Molekul kolagen 

tipe II disekresikan ke dalam lingkungan ekstraseluler sebagai jenis II A terlarut 
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dan II B prokolagen yang memiliki ekstensi terminal yang disebut N-propeptida 

dan C-propeptida.4,10,11 

  
Gambar 3.1 Struktur kolagen vitreus 

Dikutip dari: Schachat A P.5 

 

Kolagen tipe IX  mengisi struktur kolagen sebanyak 20-25% dari semua kolagen. 

Perubahan dari jumlah ataupun lokasi dari kolagen tipe IX akan menyebabkan hal-

hal yang berhubungan dengan perubahan vitreus seiring dengan pertambahannya 

usia. Kolagen tipe IX menempel pada kolagen tipe II dan berfungsi untuk mengatur 

jarak antar fibril kolagen.7,11 

Kolagen tipe V/XI mengisi struktur kolagen vitreus sebanyak 10-15% dari 

seluruh kolagen. Kolagen tipe V/XI berikatan dengan kolagen tipe II. Kolagen 

vitreus mengandung heterotrimer α1 (kolagen XI) dan α2 (kolagen V) dalam dua 

rantai, sedangkan rantai ketiga tidak diketahui. Kolagen tipe XI berfungsi untuk 

pengaturan pertumbuhan fibril. Kolagen tipe V mengontrol inisiasi pembentukan 

fibril kolagen. Kolagen tipe V dan kolagen tipe XI memiliki fungsi penting dalam 

struktur fibril kolagen vitreus.4,5,7 

 

3.2 Komponen Non-Kolagen 

Komponen non-kolagen vitreus terdiri dari asam hialuronat, kondroitin sulfat 

heparin sulfat, opticin, dan protein struktural. Asam hialuronat adalah 

glikosaminoglikan yang sangat hidrofilik dan berfungsi menjaga kolagen vitreus 

untuk meminimalkan hamburan cahaya. Asam hialuronat adalah glikosaminoglikan 

utama pada mata manusia dengan berat molekul 3–4,5×106. Volume asam 

hialuronat yang tidak terhidrasi adalah 0,66 cm3/g, berbeda dengan volume molekul 
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terhidrasi sebesar 2000–3000 cm3/g. Proses penuaan vitreus menyebabkan 

hilangnya  komponen asam hialuronat.4,5,11  

Kondroitin sulfat dan heparin sulfat menempel pada inti protein untuk 

membentuk proteoglikan. Kondroitin sulfat berinteraksi dengan kolagen tipe IX 

dan berfungsi  penting dalam agregasi fiber pada proses penuaan. Kondroitin sulfat 

memiliki  dua bentuk proteoglikan yaitu kolagen tipe IX dan versican dan berfungsi 

untuk menjaga integritas struktural jaringan dan memberikan resistensi terhadap 

kompresi. Heparin sulfat dan opticin ditemukan di vitreoretinal interface dan 

berperan penting dalam adhesi vitreoretinal, menjaga jarak antar serat kolagen dan 

mencegah neovaskularisasi.3,11 

 

 

Gambar 3.2 Hubungan antara asam hialuronat dan kolagen 
Dikutip dari: Levin L A4  

 

Vitreus berfungsi sebagai gel yang mengelilingi dan menstabilkan sejumlah 

besar air karena tersusun 98% oleh air. Struktur gel dari vitreus dihasilkan dari 

interaksi anatara fibril kolagen yang panjang, tebal, tidak bercabang  dan  jaringan 

asam hialuronat. Interaksi ini menstabilkan struktur gel dan bentuk dari serat 

kolagen vitreus. Diagram skematik struktur vitreus menggambarkan disosiasi 

molekul asam hialuronat dan serat kolagen. Molekul asam hialuronat mengisi ruang 

di antara serat kolagen.4,7  
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IV. Proses Penuaan Vitreus 

Proses penuaan pada vitreus akan mengubah struktur, komponen, dan sifat  dari 

vitreus. Proses ini ditandai dengan dua hal, yaitu likuefaksi gel dan perubahan 

struktur vitreus. Kedua hal ini terjadi secara paralel dan menyebabkan proses 

penuaan pada vitreus dan dapat menyebabkan terjadinya posterior vitreous 

detachment.1,3,8 

 

4.1 Likuifaksi 

Likuifaksi adalah proses pencairan gel vitreus menjadi likuid vitreus. Pencairan 

vitreus sudah mulai terjadi sejak masa kanak-kanak. Penyebab utama pencairan gel 

vitreus pada banyak individu muda adalah miopia yang dapat menyebabkan 

posterior vitreous detachment (PVD) pada usia yang lebih awal dibandingkan pada 

orang emetropia. Panjang aksial bola mata yang lebih besar dari 26 mm memiliki 

konsentrasi kolagen dan asam hialuronat sekitar 20% -30% lebih rendah dari 

konsentrasi kolagen dan asam hialuronat di mata emmetropik.7,12  

 

 

Grafik 4.1 Perubahan volume vitreus gel dan likuid pada penuaan 
Dikutip dari: Sebag J.1 

 

Grafik 4.1 menggambarkan volume gel dan likuid vitreus sepanjang hidup. 

Likuid vitreus mulai muncul saat 5 tahun pertama kehidupan meskipun dalam 

jumlah kecil. Vitreus mengalami likuefaksi pada usia remaja sebanyak 20% dari 
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total keseluruhan vitreus. Proses ini meningkat menjadi 50% pada usia 70 tahun. 

Vitreus telah mencair dengan jumlah yang dapat menghasilkan gejala klinis saat 

usia 40 tahun dan gejala yang dialami dapat dilihat dengan jelas pada pemeriksaan 

biomikroskop. 1,7,13 

Likuifaksi vitreus disebabkan oleh peran asam hialuronat. Asam hialuronat 

adalah glikosaminoglikan hidrofilik yang penting dalam mengatur jarak dari serat 

kolagen. Asam hialuronat menyerap air dan menyediakan struktur matriks melalui 

absorbsi air yang ada. Asam hialuronat yang menghilang menyebabkan matriks 

kolagen runtuh dan cairan di dalamnya akan membentuk kantong. Teori ini 

didukung dengan temuan pada mata pasien dengan PVD memiliki konsentrasi asam 

hialuronat yang lebih rendah dibandingkan dengan mata yang memiliki struktur 

vitreus utuh. Konsentrasi asam hialuronat menurun seiring dengan volume gel 

vitreus yang berkurang dan perubahan struktural asam hialuronat yang mengubah 

interaksinya dengan kolagen.3,9,14 

Mekanisme lain yang menyebabkan pencairan vitreus adalah hilangnya kolagen 

tipe IX dari permukaan serat kolagen. Kolagen tipe IX berikatan dengan kolagen 

tipe II untuk mempertahankan jarak antar serat kolagen. Kolagen tipe II yang tidak 

terikat memiliki kecenderungan alami untuk agregasi dengan molekul kolagen tipe 

II lainnya. Hilangnya kolagen tipe IX menyebabkan agregasi kolagen tipe II.5,9  

 

4.2 Perubahan Struktural 

Likuefaksi vitreus disertai timbulnya celah pada vitreoretinal interface 

menyebabkan masuknya likuid vitreus di antara membran limitan interna retina dan 

korteks vitreus posterior. Perpindahan volume dari dalam korpus vitreus ke ruang 

yang terbentuk antara vitreus dan retina menyebabkan korpus vitreus kolaps. Hal 

ini berpengaruh terhadap difusi oksigen. Penyebaran oksigen ke seluruh bagian 

vitreus saat adanya pergerakan bola mata menyebabkan hilangnya perbedaan 

konsentrasi oksigen di vitreus. Likuid vitreus mengkonsumsi lebih sedikit oksigen 

dibandingkan dalam keadaan gel, sehingga konsentrasi oksigen menjadi lebih 

tinggi di rongga vitreus. Perubahan dalam distribusi dan konsumsi oksigen ini 
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menjadi penyebab perubahan patologis pada mata yang terkait dengan pencairan 

vitreus.5,7,9  

Vitreous base mengalami perubahan seiring waktu. Perubahan yang paling 

signifikan adalah batas posterior dari vitreous base bermigrasi ke arah posterior. 

Batas posterior vitreous base biasanya melewati tepi posterior ora serata saat lahir. 

Batas ini bermigrasi lebih jauh ke arah posterior menuju retina perifer seiring 

bertambahnya usia. Proses ini disebabkan sintesis kolagen baru di retina anterior 

yang bermigrasi melalui membran limitan interna dan berikatan dengan kolagen 

vitreus yang ada.1,4  

Likuefaksi gel disertai kolaps korpus vitreus hanya dapat mengakibatkan PVD 

yang tidak berbahaya jika ada pelemahan dari vitreoretinal interface secara 

bersamaan. Posterior vitreous detachment jarang terjadi sebelum usia 60 tahun 

meskipun sebagian besar gel vitreus dicairkan lebih awal karena adanya adhesi 

vitreoretinal yang persisten. Pelemahan vitreoretinal interface tidak disertai oleh 

pemisahan dari vitreous base karena terdapat adhesi mekanis yang kuat sehingga 

mencegah pemisahan vitreoretinal, bahkan saat terjadi PVD lengkap. Tempat lain 

dari adhesi vitreus yang kuat berada pada diskus optikus, makula, dan sepanjang 

pembuluh darah retina.5,7,8  

Sel Muller berfungsi untuk mensintesis beberapa komponen matriks 

ekstraseluler vitreoretinal interface. Infark sel Muller menyebabkan pemutusan 

perlekatan antara membran limitan interna dan korteks vitreus posterior. 

Mekanisme yang mendasari perubahan vitreoretinal interface yang berkaitan 

dengan usia adalah perubahan struktur dan fungsi dari sel Muller. Penelitian lain 

menunjukkan bahwa penebalan membran limitan interna mencegah vitreoretinal 

interface mendapatkan protein matriks ekstraseluler dari sel Muller.1,4,5 

 

4.3 Posterior Vitreous Detachment  

Posterior vitreous detachment adalah pemisahan lengkap vitreus dari retina di 

semua area posterior dari vitreous base. Proses ini adalah tahapan terakhir dalam 

proses penuaan vitreus. Pemisahan vitreus merupakan bagian alami dari proses 

penuaan yang biasanya tidak menimbulkan masalah, namun PVD dapat menjadi 
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peristiwa yang memicu banyak kondisi patologis dari vitreoretina. Penelitian 

menunjukkan 24% PVD simptomatik menyebabkan komplikasi pada retina.1,8 

Studi otopsi menunjukkan pada dekade ketujuh kehidupan, PVD muncul di 51% 

dari semua mata dan pada dekade kedelapan prevalensinya meningkat menjadi 

63%. Studi klinis menunjukkan prevalensi pasien PVD sebanyak 65% terjadi 

setelah usia 65 tahun. Usia rata-rata saat terjadinya PVD adalah sekitar 61 tahun. 

Perbandingan antara prevalensi dan tingkat likuefaksi menunjukkan peningkatan 

PVD yang signifikan ketika lebih dari 60% gel vitreus telah mencair dibandingkan 

dengan hanya 50% likuefaksi.5,13 

Faktor risiko yang dapat memengaruhi timbulnya PVD adalah jenis kelamin 

perempuan. Rata-rata usia wanita lebih awal daripada pria untuk timbulnya PVD. 

Mekanisme untuk perbedaan usia telah dikaitkan dengan hilangnya estrogen paska 

menopause. Penurunan estrogen dapat menyebabkan penurunan sintesis asam 

hialuronat yang mengarah ke peningkatan proses likuefaksi dari vitreus. Faktor 

risiko lain untuk PVD adalah miopia. Penyebab miopia mempengaruhi PVD terkait 

dengan penurunan konsentrasi kolagen dan asam hialuronat.7,8,13 

 

 

Gambar 4.1 Tahapan posterior vitreous detachment 
Dikutip dari: Sebag J.1 

 

Likuid vitreus yang memasuki ruang retrokortikal/ preretinal akan memisahkan 

vitreus dari retina. Proses pemisahan vitreus dari retina dijelaskan sebagai proses 5 

tahap. Tahap 0 adalah perlekatan lengkap vitreus di seluruh fundus. Tahap 1 
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melibatkan pelepasan korteks vitreus posterior perifoveal, karena ini merupakan 

area di mana gel yang dicairkan pertama kali mendapatkan akses ke ruang 

retrokortikal/ preretinal. Zona foveolar yang sangat melekat tidak terlepas sampai 

tahap 2, di mana ada pemisahan makula lengkap. Tahap 3 ditandai dengan adanya 

PVD total yang melibatkan seluruh retina kecuali untuk zona vitreopapiler. Zona 

peripapilar adalah area adhesi vitreoretinal terkuat dan dengan demikian merupakan 

tempat terakhir pemisahan vitreoretinal di fundus posterior. Pelepasan adhesi 

vitreopapiler dan total PVD terjadi pada tahap 4. Tahap terakhir inilah yang paling 

sering menimbulkan gejala secara klinis.1,5,8 

Manifestasi klinis PVD bergantung pada proses PVD dan tempat PVD terjadi. 

Komplikasi pada tahap awal jarang terjadi dan PVD biasanya bersifat asimtomatik 

sampai tahap akhir, namun gejala paling umum yang dihasilkan dari PVD adalah 

floaters. Floaters dapat dihasilkan dari bayangan yang ditimbulkan oleh cincin 

Weiss, darah intravitreal, atau serat vitreus yang terkondensasi. Gejala klinis umum 

lainnya dalam PVD adalah fotopsia atau Moore’s light flashes yang muncul antara 

27%-42% kasus PVD. Fotopsia disebabkan oleh traksi yang diberikan oleh vitreus 

ke retina dan menandakan risiko yang lebih tinggi dari robekan retina. Traksi serupa 

pada pembuluh darah diskus retina atau optik dapat menyebabkan perdarahan yang 

tercatat pada 21% mata dengan PVD simtomatik.3,8,10  

 

V. Simpulan 

Struktur vitreus terdiri dari korpus vitreus, korteks vitreus, vitreous base, dan 

vitreoretinal interface. Vitreus tersusun dari kolagen tipe II, kolagen tipe IX, 

kolagen tipe V/XI. Vitreus juga memiliki komponen non-kolagen seperti asam 

hialuronat, kondroitin sulfat, heparin sulfat, opticin, dan protein struktural. Vitreus 

mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Proses penuaan pada vitreus 

ditandai dengan dua hal, yaitu likuefaksi gel vitreus dan perubahan struktur vitreus. 

Kedua hal ini terjadi secara paralel dan menyebabkan proses penuaan pada vitreus 

yang pada tahap akhir dapat menyebakan posterior vitreous detachment. 
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