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I. Pendahuluan 

Kornea merupakan jaringan transparan pada mata yang berfungsi sebagai salah 

satu media refraksi. Kornea memiliki struktur anatomi yang teratur dan 

kemampuan untuk mempertahankan keadaan dehidrasi relatif sehingga memiliki 

sifat transparan. Kornea merupakan struktur yang tidak memiliki vaskularisasi,  

sehingga kornea memiliki mekanisme tersendiri untuk transfer metabolit dan 

ekskretorinya.1-3 

Sebagian besar nutrisi diterima oleh kornea melalui sawar endotel kornea dan 

vaskularisasi limbus. Kornea juga menerima faktor-faktor pertumbuhan, faktor 

imunitas, dan substrat lainnya dari lapisan air mata yang disekresikan oleh kelenjar 

lakrimal. Produk akhir dari kornea disekresikan melalui endotel kornea ke humor 

akuos atau melalui kapiler limbal. Serangkaian proses ini terjadi melalui proses 

biokimia dan metabolisme yang akan mempengaruhi fungsi penglihatan dari 

kornea.1,2,4 Sari kepustakaan ini menjelaskan mengenai komponen biokimia dan 

metabolisme pada kornea yang mempunyai peran penting dalam menjalankan 

fungsi kornea sebagai salah satu media refraktif terpenting. 

II. Kornea 

     Kornea merupakan struktur kompleks yang melapisi seperenam permukaan 

anterior bola mata. Permukaan kornea berbentuk sferosilindris dengan ukuran 

diameter horizontal sekitar 12 mm dan vertikal 11,5 mm. Ketebalan kornea di 

bagian tengah sekitar 0,5 mm, bertambah secara bertahap ke perifer menjadi 

sekitar 0,7 mm.1,4-6  

     Kornea memiliki indeks refraksi 1.376 dengan kekuatan 43.25 dioptri (D). 

Kornea merupakan struktur yang sangat sensitif karena terdapat banyak serabut 

saraf sensorik. Saraf sensorik ini berasal dari nervus nasosiliaris yang merupakan 

cabang saraf oftalmikus nervus trigeminus. Kornea terdiri dari lima lapisan, antara 

lain lapisan epitel, lapisan Bowman, stroma, membran Descemet, dan 

endotel.1,3,4,6 

Epitel kornea merupakan epitel pipih berlapis nonkeratin dengan ketebalan 

sekitar 40-50 µm, menyusun sekitar 5-10% dari total ketebalan kornea. Epitel 
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terdiri dari tiga lapisan sel yaitu lapisan sel superfisial di anterior, lapisan sel wing, 

dan lapisan  sel basal di posterior.1,4,7 

 

                           

                Gambar 1. Lapisan Kornea 
                       Dikutip dari: Downie LE.5 

 

Sel superfisial memiliki 1-2 lapis sel berbentuk poligonal dengan desmosom 

yang membentuk tight junction antara sel superfisial. Sel wing memiliki 2-3 lapis 

sel. Sel basal merupakan selapis sel epitel berbentuk kolumnar yang aktif 

melakukan mitosis dan menyekresikan bahan ekstraselular. Sel basal menyekresi 

bahan ekstraseluler berupa kolagen tipe IV, laminin, heparin, dan fibrin.1,4,6  

       

                                       Gambar 2. Epitel Kornea 
                  Dikutip dari: Brar V.1 

 

Lapisan sel superfisial memiliki penonjolan mikrovili. Glikokaliks dari lapisan 
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musin lapisan air mata melapisi mikrovili yang mengalami kontak langsung 

dengan epitel. Glikokaliks berperan untuk stabilisasi lapisan air mata dan 

mempertahankan kondisi basah dari permukaan kornea.1,4,8 

Membran Bowman terletak di antara lamina basalis dan stroma. Lapisan ini 

merupakan lapisan keras dan memiliki ketebalan 8-15 µm. Membran Bowman 

merupakan kondensasi serat kolagen tipe I, tipe V dan proteoglikan. Serat kolagen 

pada lapisan Bowman tersambung dengan serat kolagen yang berada pada stroma, 

yang bersama-sama disintesa dan disekresi oleh keratosit stroma. Lapisan 

Bowman merupakan lapisan yang aselular sehingga tidak dapat pulih kembali 

setelah trauma.1,4,7 

Stroma merupakan lapisan kornea yang paling tebal, menyusun 90% dari total 

ketebalan kornea. Stroma memiliki sel yang disebut dengan keratosit yang 

menyusun 10-40% volume kornea dan terletak di antara lamela stroma. Keratosit 

berfungsi memproduksi kolagen, matriks ekstraseluler dan mempertahankan 

lamela agar tetap berada di tempatnya. Serat kolagen akan berkumpul menjadi 

fibril yang selanjutnya membentuk lamela. Stroma tersusun dari 200-250 lamela 

dengan tebal 1,5-2,5 μm. Lamela terletak sejajar dengan permukaan kornea. Lamela 

memiliki ukuran dan kerapatan sama sehingga membuat kornea menjadi lapisan 

jernih dan dapat dilalui oleh  cahaya. Kolagen tipe I menyusun 70% total berat 

stroma. Tipe kolagen lain yang menyusun stroma adalah kolagen tipe V, VI, VII, 

XII, dan XIV.1,4,5,9  

Membran Descemet merupakan membran yang terletak di antara stroma dan 

endotel. Membran Descemet terdiri dari lapisan anterior terikat dan lapisan 

posterior tidak terikat. Membran ini terutama tersusun dari kolagen tipe IV. 

Membran Descemet memiliki ketebalan sekitar 3-4 m saat lahir dan bertambah 

hingga 10-12 m ketika dewasa.1,4,5 

Endotel kornea merupakan selapis sel berbentuk heksagonal yang berasal dari 

neuroektoderm dan terletak di posterior membran Descemet. Endotel memiliki 

ketebalan sekitar 20-40 m. Sel endotel memiliki densitas sekitar 500.000 sel yang 

terdiri dari 3000 sel/mm2 di bagian sentral dan 8000 sel/mm2 di bagian perifer. Sel 

endotel mengalami penurunan densitas seiring pertambahan usia sebesar 0.6% per 
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tahun.1,5,8 

Sel-sel endotel mempunyai nukleus yang besar dan memiliki organel 

sitoplasmik dalam jumlah banyak seperti mitokondria, retikulum endoplasmik, 

ribosom, dan apparatus golgi yang menandakan bahwa sel endotel aktif 

melakukan metabolisme. Sel endotel membentuk gap junction dengan sel 

sekitarnya dan membentuk tight junction terhadap bilik mata depan. Tight 

junction berfungsi sebagai sawar yang mengontrol masuknya cairan dari humor 

akuos ke dalam stroma. Lapisan endotel tidak mempunyai daya regenerasi 

sehingga trauma atau penyakit yang merusak endotel akan mengakibatkan  sistem 

pompa endotel terganggu sehingga mengakibatkan edema.1,2,4,10 

2.1 Proses Biokimia pada Kornea   

Serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam kornea turut menentukan 

sifat transparansi, hidrasi, serta kemampuan kornea untuk memperbaiki diri pada 

keadaan trauma. Proses biokimia yang terjadi pada kornea melibatkan 

keseimbangan dan pergerakan ion untuk mempertahankan sifat fisiologis dari 

kornea itu sendiri. Proses biokimia paling penting terjadi pada lapisan endotel, 

selain pada lapisan epitel dan stroma.1,8,11 

     Epitel merupakan lapisan sel tight ion-transporting yang berfungsi sebagai 

sawar protektif. Sawar yang dihasilkan oleh tight junction pada permukaan sel 

epitel kornea mencegah masuknya air dari lapisan air mata. Molekul air yang 

memasuki kornea dari lapisan air mata harus melewati Aquaporin yang terdapat 

di membran apikal dan basal epitel kornea. Kanal pada membran apikal sel epitel 

memungkinkan Na+ bergerak ke dalam epitel dari lapisan air mata. Kation Na+ 

dan K+ serta anion Cl- bergerak melintasi membran sel epitel melalui berbagai 

mekanisme. Pompa natrium (Na+)/kalium (K+)-adenosine triphosphate (ATP)ase 

yang berlokasi di membran sel basolateral pada epitel kornea akan mengeluarkan 

Na+ dari sel. Kotransporter Na+/K+/2Cl- di membran sel basolateral pada epitel 

kornea akan mengangkut Na+, K+, dan Cl- dari stroma ke dalam sel. Transportasi 

K+ akan menciptakan gaya listrik untuk difusi Cl- keluar dari membran apikal sel 

epitel. Pergerakan Cl− akan menghasilkan dorongan untuk transportasi air osmotik 
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keluar dari sel epitel ke dalam lapisan air mata.1,4,6,8,12  

 

Gambar 3. Diagram Ilustrasi Sawar dan Pompa Metabolik Sel Epitel Kornea 

                            Dikutip dari: Remington.6 

 

     Epitel kornea mengalami suatu siklus untuk regenerasi selnya. Siklus 

regenerasi ini terjadi dengan terlepasnya sel superfisial, proliferasi sel basal, dan 

proliferasi serta migrasi sentripetal dari sel punca limbus. Sel epitel akan 

bermigrasi secara sentripetal dari sel punca limbus yang membelah dan 

menghasilkan transient amplifying (TA) cell. Diferensiasi TA cell kemudian akan 

menjadi sel wing dan selanjutnya sebagai sel skuamosa superfisial.1,4,8  

 

                          

Gambar 4. Pelepasan Sel Superfisial, Pembelahan Sel Basal, Pembaruan Sel   

             Basal oleh Migrasi Sentripetal yang Berasal dari Sel Punca  

                           Limbus 
                              Dikutip dari: Rapuano CJ.8 

 

Proses diferensiasi ini membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari. Sel epitel 

superfisial yang telah matur kemudian mengalami deskuamasi, dan selanjutnya 
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terlepas menuju lapisan air mata. Pembaruan sel epitel ini disebut dengan hipotesis 

XYZ. Komponen X mewakili proliferasi dan stratifikasi sel basal limbus, 

komponen Y mewakili migrasi sel basal dari perifer ke arah sentral, dan komponen 

Z mewakili deskuamasi sel superfisial. Gangguan dari ketiga proses di atas akan 

mengakibatkan kerusakan epitel kornea.1,13,14  

     Stroma adalah jaringan yang mudah menerima air karena kandungan 

proteoglikan anionik di dalam matriks ekstraselulernya sehingga menghasilkan 

tekanan pembengkakan yang menyebabkan air masuk. Pengendalian hidrasi 

kornea atau yang dikenal sebagai deturgesensi yaitu dengan cara memompa keluar 

kelebihan air yang masuk ke stroma melalui protein aquaporin di antara sel endotel 

yang berdekatan. Mekanisme pemompaan yang terganggu akan menyebabkan ion 

Na+ dan air terus menerus memasuki stroma sehingga menyebabkan edema dan 

kornea menjadi buram.1,6,15 

Lapisan endotel mempunyai fungsi utama yaitu memompa cairan dan ion keluar 

secara terus-menerus dari stroma menuju humor akuos. Fungsi ini yang dapat 

mempertahankan deturgesensi dan transparansi kornea. Fungsi kedua dari endotel 

kornea adalah sebagai sawar fisik yang mengontrol masuknya cairan yang  berasal 

dari humor akuos ke dalam stroma.1,8,15  

 

Gambar 5. Diagram Ilustrasi Sawar dan Pompa Metabolik Sel Endotel Kornea 
                          Dikutip dari: Remington.6 

 

     Lapisan endotel memungkinkan kebocoran cairan dan zat terlarut secara 

perlahan dari akuos ke dalam kornea. Tingkat kebocoran cairan dan zat terlarut ke 

dalam kornea tergantung pada tekanan pembengkakan stroma. Tekanan 
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pembengkakan harus diimbangi dengan keluarnya air melalui endotel untuk 

mempertahankan homeostasis dan mencegah edema.1,6,8 

Kotransporter Na+/K+/2Cl- dan kotransporter Na+/2HCO3
- akan memindahkan 

Na+, K+, Cl-, dan HCO3
- ke dalam sel endotel dari stroma. HCO3

- yang masuk ke 

dalam sel endotel berfungsi untuk meregulasi pH intraselular. Cl-, dan HCO3
- akan 

keluar dari sel endotel menuju humor akuos melalui Cl-/HCO3
- exchanger. 

Pergerakan anion Cl- dan HCO3
- menyebabkan air keluar dari sel endotel dan 

masuk ke humor akuos.6,8,12 

Inhibisi farmakologis Na+/K+-ATPase, menurunnya temperatur, inhibitor 

HCO3
-, dan jumlah sel  endotel karena trauma memengaruhi fungsi pompa endotel.  

Bila densitas sel endotel di antara 2000 – 750 sel/mm2, kompensasi fisiologis akan 

terjadi untuk menghindari edema kornea dengan meningkatkan aktivitas pompa 

pada membran lateral sel endotel. Proses kompensasi ini akan gagal apabila 

densitas endotel kornea sentral mencapai 500 sel/mm2 atau lebih kecil. Proses 

kompensasi yang gagal akan menyebabkan edema kornea.6,12 

2.2 Metabolisme pada Kornea 

Kornea merupakan salah satu struktur yang secara aktif melakukan 

metabolisme untuk menghasilkan energi. Kegunaan energi pada kornea adalah 

untuk mempertahankan sifat transparansi dari kornea dan keadaan dehidrasi relatif 

dari kornea. Metabolisme kornea bergantung pada suplai oksigen dan glukosa.1,6,8 

     Glukosa merupakan bahan dasar utama bagi metabolisme sel-sel epitel, 

keratosit stroma, dan endotel. Sel-sel epitel menerima glukosa dengan mekanisme 

difusi pasif melalui stroma. Stroma mendapatkan glukosa utama dari humor akuos 

dengan cara carrier-mediated transport melalui endotelium. Pembuluh darah 

limbus dan air mata menyuplai 10% kebutuhan glukosa kornea.1,6 

Metabolisme glukosa terjadi dalam 3 jalur, yaitu glikolisis anaerob, siklus 

asam trikarboksilat, dan Hexose Monophosphate (HMP) shunt. Jalur utama yang 

digunakan dalam metabolisme glukosa di kornea adalah glikolisis anaerob, sekitar 

85%. Epitel dan endotelium melakukan metabolisme glukosa terutama melalui 

jalur HMP, namun keratosit stroma sangat sedikit melakukan metabolisme 
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glukosa melalui jalur ini dikarenakan kurangnya 6-phosphogluconate 

dehydrogenase yang merupakan enzim penting dalam jalur HMP.1,6,15 

 

 

Gambar 6. Diagram Metabolisme Kornea 
                                                          Dikutip dari: Lippincott’s.17 

 

Hasil akhir dari glikolisis adalah piruvat. Laktat dehidrogenase dapat 

mereduksi piruvat menjadi asam laktat. Piruvat dapat menglami dekarboksilasi 

melalui siklus asam trikarboksilat menghasilkan 2 fragmen karbon asetat, serta 36 

molekul ATP. Sejumlah kecil dari glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glikogen. 
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Glikogen merupakan sumber energi selama periode berkurangnya pasokan 

oksigen pada kasus trauma atau ketidakcocokan fitting dari lensa kontak.6,8,15 

Jalur pentose fosfat atau sering disebut hexose monophosphate (HMP) shunt, 

merupakan jalur penting lainnya dalam metabolisme glukosa 6-fosfat. Glukosa 

yang dimetabolisme oleh epitel kornea melalui jalur ini sekitar 35%. Jalur HMP 

shunt menghasilkan Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADPH) 

yang menjaga agar molekul seperti glutation dan askorbat tidak teroksidasi 

sehingga kornea terhindar dari kerusakan oksidatif oleh radikal bebas seperti 

H2O2.
6,8,12  

     Oksigen untuk metabolisme kornea sebagian besar berasal dari oksigen 

atmosfer yang terlarut dalam lapisan air mata dan sebagian kecil diperoleh dari 

humor akuos dan kapiler limbus. Total oksigen yang digunakan oleh lapisan epitel 

berasal dari vaskularisasi limbal dan lapisan air mata prekorneal. Oksigen yang 

digunakan oleh lapisan endotel berasal dari humor akuos. Konsumsi oksigen dari 

kornea adalah 3.5 lO2/cm2/jam.6,8,16 

III. Simpulan 

Kornea merupakan media refraksi yang paling penting pada mata. Kornea 

merupakan salah satu struktur yang secara aktif bermetabolisme untuk 

menghasilkan energi sehingga dapat menjalankan serangkaian proses biokimia di 

dalamnya. Metabolisme kornea bergantung pada suplai oksigen dan glukosa. 

Serangkaian proses biokimia dan metabolisme yang terjadi di dalam kornea 

menentukan fungsi dari kornea. Fungsi dari kornea meliputi kemampuan 

mempertahankan transparansi, hidrasi, dan juga kemampuan untuk memperbaiki 

diri pada keadaan trauma. Apabila proses-proses tersebut mengalami gangguan, 

maka akan mempengaruhi fungsi fisiologis dari kornea. 
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