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I. Pendahuluan  

Lensa merupakan struktur penting pada mata yang berfungsi dalam proses 

penglihatan. Struktur tersebut membantu memfokuskan cahaya agar jatuh tepat 

pada retina. Hal ini dipengaruhi oleh transparansi lensa dan proses akomodasi. 

Kandungan protein kristalin pada lensa membuat transparansi lensa tetap terjaga. 

Protein lensa tidak akan didegradasi, tetapi akan diakumulasikan dan dipadatkan di 

tengah lensa. Proses ini terjadi sejak embriogenesis hingga dewasa, namun tidak 

akan mengubah transparansi lensa.1–3 

Proses metabolisme lensa berperan penting pada penglihatan. Lensa 

membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi. Proses metabolisme yang kompleks 

pada lensa akan menghasilkan energi yang dipakai untuk mempertahankan 

kandungan protein pada lensa. Energi tersebut juga digunakan untuk sistem 

mikrosirkulasi dan mekanisme proteksi lensa.1,4,5 

Sari kepustakaan ini membahas kondisi normal pada lensa sejak proses 

embriogenesis. Tujuan dari sari kepustakaan ini untuk membantu memahami 

kondisi normal lensa. Pemahaman ini dapat membantu dalam menganalisa kondisi 

kelainan yang dapat terjadi dengan lebih mudah.  

 

II. Fisiologi, Biokimia, dan Metabolisme Lensa 

Lensa merupakan struktur yang unik. Protein pada lensa tidak mengalami 

degradasi melainkan diakumulasikan pada bagian tengah lensa. Transparansi lensa 

harus selalu dijaga untuk mempertahankan fungsinya sebagai media refraksi. 

Aktivitas biokimia pada lensa serta metabolisme lensa menjaga agar transparansi 

lensa dapat dipertahankan.2,3,6 

 

2.1. Embriologi Lensa 

Embrio manusia terbentuk oleh tiga lapisan utama, yaitu ektoderm, mesoderm, 

dan endoderm. Lapisan neural crest cell merupakan sel punca yang berkontribusi 

dalam pembentukan jaringan dengan karakteristik seperti ektoderm dan mesoderm. 

Lapisan yang berkontribusi pada perkembangan mata adalah lapisan permukaan 

ektoderm, neuroektoderm, neural crest cell, dan mesoderm. Mata mulai 

berkembang sejak terbentuknya dua lubang optik pada hari ke-22 kehamilan. 



2 

 

Lubang optik akan berkembang menjadi vesikula optik yang akan berkembang 

menyentuh bagian lapisan permukaan ektoderm. Proses ini akan menginduksi 

penebalan lapisan permukaan ektoderm.1,3,7 

 

 

Gambar 1. Embriologi lensa 
 Dikutip dari: Levin dkk.6 

 

Penebalan lapisan permukaan ektoderm akan membentuk plakoda lensa pada 

hari ke-27 kehamilan. Plakoda lensa akan berinvaginasi kearah cawan optik pada 

hari ke-29 kehamilan. Proses invaginasi ini akan selesai pada hari ke-30 dengan 

terbentuknya vesikel lensa. Vesikel lensa memiliki dua lapisan epitel, yaitu epitel 

anterior dan epitel posterior. Epitel posterior akan tumbuh memanjang memenuhi 

rongga dari vesikel lensa dan akan membentuk serat primer lensa.2,3,7 

Epitel pada bagian ekuator lensa selanjutnya akan berproliferasi membentuk 

serat sekunder lensa. Pertemuan dari serat sekunder lensa anterior dan posterior 

akan bertemu membentuk sutura yang membentuk huruf Y. Serat sekunder lensa 
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akan berkembang menjadi nukleus janin. Seluruh lapisan epitel terluar akan 

membentuk membran basal sejati atau yang lebih dikenal sebagai kapsul lensa. 

Nutrisi yang didapatkan oleh lensa selama proses embriogenesis disuplai oleh arteri 

hyaloid. Arteri ini akan mulai mengalami regresi pada bulan ke-4 kehamilan dan 

akan menghilang di bulan ke-8 kehamilan.1,2,6 

 

2.2. Anatomi Lensa 

Lensa merupakan struktur pada mata yang transparan dan berbentuk bikonveks. 

Batas anterior dari lensa adalah iris dan batas posterior dari lensa adalah badan 

vitreus. Bagian ekuator lensa tersambung dengan serat zonula yang 

menghubungkan lensa dengan badan siliar. Lokasi tepatnya adalah pada 1,5 mm 

anterior dari ekuator dan 1,25 mm posterior dari ekuator. Serat zonula ini juga 

memiliki fungsi untuk mengikat lensa agar posisi lensa tidak berubah dan membuat 

lensa dapat berakomodasi.2,3,8 

Diameter lensa pada saat lahir adalah 6,4 mm, ketebalannya adalah 3,5 mm, dan 

memiliki berat 90 mg. Lensa akan mengalami pertumbuhan dari segi berat maupun 

ukuran. Lensa memiliki diameter 9-10 mm dengan ketebalan 5-6 mm dan berat 

sekitar 255 mg pada saat usia dewasa. Lensa tidak memiliki pembuluh darah dan 

persarafan, sehingga lensa akan mengandalkan humor akuos dan vitreus untuk 

memenuhi kebutuhan metabolismenya.1–3 

Lensa terdiri dari beberapa bagian, yaitu kapsul, epitel, korteks, dan nukleus. 

Kapsul lensa merupakan membran transparan yang tipis dan elastis. Kolagen tipe 

IV dan beberapa matriks protein lain membuat lensa menjadi lebih elastis sehingga 

dapat menyesuaikan bentuknya saat proses akomodasi. Bagian posterior kapsul 

lensa merupakan bagian yang paling tipis yatu 4 µm. Bagian paling tebal pada 

kapsul lensa adalah pada bagian pre-ekuator anterior yaitu 21 µm dan pre-ekuator 

posterior yaitu 23 µm. Bagian anterior kapsul memiliki ketebalan 14 µm dan pada 

bagian ekuator ketebalan 17 µm.3,6,8 

Epitel pada lensa merupakan lapisan kuboid singular yang hanya terletak pada 

bagian anterior. Lapisan ini merupakan struktur pada lensa yang memiliki peran 

penting dalam proses metabolisme. Epitel lensa memiliki kemampuan untuk 
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bermitosis. Zona germinatif merupakan zona pada epitel yang memiliki aktivitas 

mitosis paling tinggi. Sel epitel dari zona germinatif akan bermigrasi menuju zona 

transisional untuk berdiferensiasi.1–3,8 

 

 

Gambar 2. Anatomi lensa 
Dikutip dari: Brar dkk.2 

 

Epitel yang sedang berdiferensiasi akan mengalami elongasi dan akan 

mendegradasi seluruh organelnya, seperti nukleus, mitokondria, dan ribosom. 

Proses ini penting untuk membuat struktur lensa tetap transparan. Sel epitel yang 

selesai berdiferensiasi akan menjadi sel serat lensa. Serat-serat dari sisi apikal akan 

menuju kearah anterior dan sisi basal akan mengarah ke posterior. Serat dari 

masing-masing sisi ekuator akan bertemu di sisi tengah dan membentuk sutura 

anterior dan sutura posterior.1,2,6 

Lapisan serat lensa tidak ada yang didegradasi. Serat lensa yang baru selesai 

berdiferensiasi akan membentuk korteks dan serat lensa yang lama akan memadat 

mengelilingi nukleus. Nukleus merupakan bagian tengah lensa yang berkembang 

sejak embriogenesis hingga dewasa. Hal ini menjadikan struktur lensa memiliki 

banyak lapisan seperti lapisan pada bawang.1,3,8 
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2.3. Fisiologi Lensa 

Lensa memiliki fungsi sebagai media refraksi. Hal ini membuat transparansi 

lensa menjadi hal yang penting untuk dipertahankan. Seluruh struktur lensa 

berperan untuk mempertahankan transparansi lensa. Kekuatan refraksi yang 

dimiliki lensa adalah 20 Dioptri (D) dan indeks refraksi sebesar 1,4 pada sisi tengah 

dan 1,36 pada sisi perifer.6,8,9 

Lensa merupakan struktur avaskular yang memiliki sistem mikrosirkulasi untuk 

mempertahankan transparansinya. Sistem ini yang akan berfungsi mengatur 

transportasi ion, homeostasis cairan, menyokong nutrisi, antioksidan, dan 

membuang zat sisa pada lensa. Tekanan osmotik yang terjaga pada lensa 

merupakan salah satu cara untuk membuat lensa tetap transparan. Hal ini dapat 

dipertahankan dengan menjaga gradien konsentrasi dari elektrolit lensa.1,3,6,9 

Lensa memiliki struktur yang elastis. Karakteristik ini diperlukan untuk 

mendukung proses akomodasi. Lensa menjalankan fungsi akomodasi bersama serat 

zonula dan otot siliaris. Hilangnya elastisitas lensa dapat membuat kemampuan 

akomodasi mata berkurang. Hal ini dapat membuat penglihatan dekat terganggu.1–

3,6 

 

2.3.1. Keseimbangan Air dan Elektrolit Lensa 

Keseimbangan elektrolit dan air merupakan komponen yang perlu dijaga untuk 

mempertahankan transparansi lensa. Lensa memiliki kandungan beberapa elektrolit 

seperti natrium (Na+) dan kalium (K+). Kadar normal natrium dalam lensa (10 

mmol/L) lebih rendah dibandingkan dengan kadar natrium pada humor akuos (150 

mmol/L). Kadar kalium pada lensa (120 mmol/L) lebih tinggi dibandingkan dengan 

kadar kalium humor akuos (5 mmol/L).1,3,6 

Osmolaritas pada lensa diatur dengan cara transpor ion secara aktif dan pasif. 

Transpor pasif adalah proses perpindahan ion tanpa adanya perantara energi. Ion 

akan berpindah dari gradien konsentrasi tinggi ke gradien konsentrasi rendah 

dengan mudah. Proses transport pasif yang terjadi berupa difusi ion. Ion natrium 

akan berdifusi masuk ke dalam lensa sementara ion kalium akan berdifusi keluar 

lensa.2–4 



6 

 

Pompa natrium kalium merupakan sistem pompa yang membantu transpor ion 

secara aktif karena membutuhkan energi pada prosesnya. Kanal natrium dan kalium 

menjadi media pertukaran pada lensa yang berfungsi untuk membantu natrium 

keluar dari lensa dan kalium masuk ke dalam lensa sehingga kadar kedua ion ini 

akan tetap normal. Enzim Na+/K+- ATPase merupakan enzim yang memfasilitasi 

sistem pompa tersebut. Pompa natrium kalium terjadi di bagian anterior dari lensa, 

sementara difusi pasif terjadi pada posterior lensa. Permeabilitas dari membran 

lensa juga turut memberi pengaruh dalam pompa natrium kalium.2,3,6 

 

 

Gambar 3. Pompa natrium kalium 
Dikutip dari: Tsai dkk.1 

 

2.3.2. Akomodasi 

Akomodasi adalah kemampuan mata untuk memfokuskan cahaya dari objek 

dekat ke retina dengan meningkatkan kekuatan lensa. Mekanisme refleks 

akomodasi meliputi tiga respon, yaitu konvergensi, konstriksi pupil, dan kontraksi 

otot siliaris. Cahaya dari objek dekat yang ditangkap oleh mata akan merangsang 

otot siliaris untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan relaksasi serat zonula dan 
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perubahan bentuk lensa menjadi lebih cembung. Proses akomodasi dipengaruhi 

oleh elastisitas lensa.1,6,9,10 

 

 

Gambar 4. Akomodasi 
Dikutip dari: Tsai dkk.1 

 

2.4. Biokimia Lensa 

Lensa memiliki komponen biokimia untuk menjalankan fungsinya. Komposisi 

biokimia pada lensa meliputi 66% air, 33% protein, dan 1% substansi lain seperti 

karbohidrat, lipid, elektrolit, glutation, asam askorbat, dan kandungan fosfat 

organik. Protein merupakan komponen penting pada lensa. Kandungan protein 

pada lensa dua kali lebih banyak dibandingkan dengan struktur lain.1–4  

Fungsi protein adalah menjaga indeks refraksi lensa. Menjaga kekuatan struktur 

lensa dan permeabilitas lensa merupakan fungsi lain dari protein. Protein lensa 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu protein larut dalam air dan protein tidak larut 

dalam air. Kandungan protein yang larut dalam air dapat mencapai 80% dari total 

protein pada lensa.3,4,6 

Lensa memiliki gap junction dalam mendukung sistem mikrosirkulasi. Gap 

junction merupakan susunan protein yang memfasilitasi lensa untuk melakukan 

difusi. Transpor ion, difusi nutrisi, dan difusi enzim antioksidan terjadi melalui gap 

junction. Terdapat paling sedikit tiga jenis protein gap junction pada setiap sel 

lensa.1,3,4 
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2.4.1. Protein Larut dalam Air 

Sebanyak 90% protein lensa yang larut dalam air merupakan kristalin. Protein 

ini merupakan struktur yang memiliki peran penting dalam kejernihan lensa. 

Kristalin dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kristalin-α dan kristalin-β,γ. 

Kristalin-α merupakan kristalin terbesar dan beratnya mewakili sepertiga dari berat 

protein lensa. Berat kristalin-α adalah 600–800 kilodaltons (kDa).1,3,6 

 

 

Gambar 5. Protein lensa 
 Dikutip dari: Tsai dkk.1 

 

Kristalin-α berfungsi untuk mencegah agregasi protein. Protein kristalin-α 

termasuk dalam kelompok protein peredam panas. Hal ini membuat kristalin-α 

dapat mengikat protein yang terdenaturasi. Fungsi lain dari kristalin-α adalah 

mencegah terjadinya inaktivasi enzim lensa. Kristalin-α memiliki dua subunit, yaitu 

αA dan αB. Berat massa molekul masing-masing subunit protein adalah 20 kDa. 

Kristalin-α memiliki peran untuk mendampingi kerja komponen biokimia lain agar 

komponen lain bekerja sesuai fungsinya.3,4,6 

Kristalin-β dan γ merupakan protein yang berasal dari kelompok protein yang 

sama. Perbedaan kedua kristalin ini terdapat pada massa molekular dan titik 

isoelektriknya. Kristalin-β merupakan kelompok kompleks oligomer yang tersusun 

atas polipeptida dengan berat molekul 23–25 kDa. Kristalin-β dapat 

diklasifikasikan menjadi kristalin-β high-molecular-mass (βH) dan kristalin-β low-

molecular-mass (βL). Kristalin- γ merupakan kristalin paling kecil yang memiliki 
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berat molekul hanya 20 kDa. Fungsi dari kristalin β,γ adalah untuk mencegah 

apoptosis protein pada lensa.1–4,6 

 

 

Gambar 6. Kristalina lensa 
  Dikutip dari: Forrester dkk.3 

 

2.4.2. Protein Tidak Larut dalam Air 

Protein tidak larut dalam air dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu larut 

dalam urea dan tidak larut dalam urea. Sitoskeletal merupakan protein lensa yang 

larut dalam urea. Fungsi sitoskeletal adalah memberikan bentuk kerangka sel lensa. 

Lensa memiliki dua filamen yang khas, yaitu protein vimentin dan beaded 

filaments. Filamen berperan dalam proses diferensiasi, motilitas, perubahan bentuk, 

dan organisasi sitoplasma. Beaded filaments terdiri dari protein fakinin dan filensin. 

Gangguan genetik pada struktur beaded filaments dapat menyebabkan perubahan 

struktur serat sel lensa yang mengakibatkan kekeruhan pada lensa.2–4,6 

Protein tidak larut dalam urea terdiri dari beberapa protein yang tergabung dalam 

serat sel membran plasma. Major Intrinsic Protein (MIP) merupakan protein yang 

mencakup 50% dari total membran plasma. Protein ini tergabung dalam kelompok 

protein aquaporin. Kelompok protein aquaporin berfungsi mengatur regulasi 

transpor air atau sebagai kanal air.1–3 

Lipid merupakan salah satu komponen yang menyusun membran plasma. 

Kepadatan lipid serupa dengan protein pada membran plasma sehingga sering 

dikategorikan dalam kelompok yang sama. Lipid berfungsi untuk menjaga 

kestabilan dan kekakuan membran plasma. Sfingomielin, kolesterol, dan asam 

lemak jenuh merupakan komponen lipid yang menyusun sel serat membran plasma. 

Konsentrasi komponen lipid pada lensa mencakup 55% berat membran plasma 
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lensa. Hal ini berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kekakuan membran 

plasma.2,3,6 

 

 

Gambar 7. Ikatan lipid pada membran lensa 
   Dikutip dari: Forrester dkk.3 

 

2.5. Metabolisme Lensa 

Metabolisme lensa bertujuan untuk produksi energi yang dibutuhkan dalam 

mempertahankan transparansi lensa. Difusi dari humor akuos menjadi sumber 

suplai nutrisi untuk proses metabolisme lensa. Produksi energi terbesar pada lensa 

didapat dari metabolisme karbohidrat. Nutrisi yang dapat digunakan oleh lensa 

berupa glukosa.1,3,6 

Enzim heksokinase akan mengubah glukosa di dalam lensa menjadi glukosa-6-

fosfat (G6P). Reaksi ini memiliki kecepatan 70-100 kali lebih lambat dibandingkan 

reaksi enzim lain pada proses glikolisis pada lensa. Glikolisis merupakan proses 

metabolisme yang utama pada lensa. Proses glikolisis yang terjadi pada 

metabolisme karbohidrat lensa adalah glikolisis anaerob dan glikolisis aerob.2,3,6 

Glikolisis merupakan proses metabolisme yang lebih aktif dibandingkan dengan 

glikolisis aerob namun membutuhkan glukosa yang cukup banyak. Proses glikolisis 

anaerob hanya menghasilkan dua molekul adenosin trifosfat (ATP) dari setiap 

glukosa. Proses ini dianggap kurang efisien dibandingkan dengan glikolisis aerob 

yang dapat menghasilkan 36 molekul ATP dari setiap glukosa. Kadar oksigen pada 

lensa yang rendah menyebabkan hanya 3% glukosa yang dapat dimetabolisme 

secara aerob, tetapi dapat menghasilkan 25% ATP yang dibutuhkan lensa. Terdapat 

kurang dari 5% glukosa pada lensa di metabolisme melalui HMP Shunt atau jalur 
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fosfat pentosa. Jalur ini merupakan jalur yang kurang aktif karena hanya terjadi 

pada saat kadar glukosa meningkat.1,3,6 

 

 

Gambar 8. Metabolisme karbohidrat 
  Dikutip dari: Tsai dkk.1 

 

Kadar glukosa tinggi akan membuat glukosa tidak dapat seluruhnya diubah 

menjadi G6P. Glukosa yang tidak diubah menjadi G6P akan diubah menjadi 

sorbitol oleh enzim aldosa reduktase. Proses ini merupakan awal dari metabolisme 

jalur sorbitol. Afinitas enzim aldosa reduktase yang rendah membuat kurang dari 

4% glukosa yang akan diubah menjadi sorbitol pada kondisi normal. Poliol 

dehidrogenase akan mengubah sorbitol menjadi fruktosa.1–3 

 

2.6. Mekanisme Proteksi Lensa 

Radikal bebas dapat terbentuk secara alami dari produk sisa metabolisme tubuh 

maupun didapat dari luar tubuh akibat radiasi. Radikal bebas memiliki sifat yang 

sangat reaktif. Hal ini dapat merusak struktur protein dan membran lipid pada lensa 

sehingga terjadi kekeruhan lensa. Radikal bebas tidak dapat teroksidasi dengan 
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mudah pada kondisi lensa normal yang memiliki kadar oksigen rendah sehingga 

tidak terjadi kerusakan.1,3,6 

 

 

Gambar 9. Mekanisme proteksi lensa dari radikal bebas 
Dikutip dari: Tsai dkk.1 

 

Lensa memiliki beberapa enzim yang berperan sebagai proteksi dari radikal 

bebas yaitu superoksida dismutase, katalase, glutation peroksidase, dan glutation. 

Asam askorbat dan vitamin E juga berperan dalam menjaga lensa dari kerusakan 

oksidatif. Oksigen akan didegradasi oleh enzim superoksida dismutase. Hidrogen 

peroksida merupakan hasil dari degradasi oksigen. Enzim katalase dan glutation 

peroksida akan mengubah hidrogen peroksida menjadi air.2,3,6 

Glutation merupakan struktur protein yang dapat mencegah terjadinya oksidasi 

pada sitoplasma lensa. Epitel lensa dan sel serat permukaan lensa berperan dalam 

sintesis glutation. Glutation berdifusi ke sel serat yang berada pada nukleus. Enzim 

glutation juga didapat dari humor akuos.1,3,11 

 

2.7. Kelainan pada Lensa 

Kelainan pada lensa dapat terjadi sejak proses embriogenesis hingga proses 

degeneratif. Proses pembentukan struktur yang tidak sempurna maupun regresi 

struktur yang tidak lengkap pada embriogenesis dapat mengakibatkan kelainan 

kongenital. Hal ini umumnya berhubungan dengan kelainan kromosom. Seiring 

dengan bertambahnya usia, banyak perubahan yang terjadi pada kandungan 
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biokimia lensa. Perubahan struktur serat lensa, peningkatan berat lensa, dan 

hilangnya membran protein akan mengakibatkan peningkatan pembelokan cahaya 

yang ditangkap lensa.1,3,6,12 

  

2.7.1. Kelainan Kongenital 

Kegagalan lapisan permukaan ektoderm membentuk plakoda lensa akan 

mengakibatkan kondisi afakia kongenital, yaitu tidak terbentuknya lensa pada mata. 

Kelainan pada pembentukan kapsul lensa akan mengakibatkan lentikonus, yaitu 

deformitas pada permukaan kapsul anterior atau posterior lensa menjadi berbentuk 

konus. Kelainan lain yang dapat terjadi berupa lentiglobus adalah deformasi pada 

permukaan kapsul lensa sehingga kapsul lensa berbentuk bulat.1,3,12 

Kegagalan pada pembentukan serat lensa sekunder saat proses embriogenesis 

akan menyebabkan kondisi mikrofakia dan mikrosferofakia. Mikrofakia adalah 

kondisi diameter lensa lebih kecil dari ukuran normal, sedangkan mikrosferofakia 

adalah kondisi lensa yang memiliki diameter lebih kecil dan bentuk lensa yang lebih 

sferis. Koloboma lensa merupakan kelainan bentuk lensa yang terjadi berhubungan 

dengan kelainan pembentukan pada badan siliar atau serat zonular. Kelainan 

biasanya akan berasosiasi dengan koloboma lain, seperti koloboma iris, saraf optik, 

atau retina.6,7,12 

Kegagalan regresi dari arteri hyaloid akan mengakibatkan persistent fetal 

vasculature. Titik Mittendorf merupakan salah satu tanda dari persistent fetal 

vasculature. Seluruh kelainan kongenital yang terjadi pada lensa yang sedang 

berkembang dapat menyebabkan kekeruhan pada lensa atau katarak kongenital. 

Kelainan genetik, infeksi, maupun pengaruh obat yang diminum oleh ibu yang 

sedang hamil sering menyebabkan katarak kongenital.3,6,12 

  

2.7.2. Kelainan pada Proses Degeneratif 

Kecepatan difusi antar sel serat permukaan lensa dengan sel serat nukleus lensa 

akan berkurang seiring dengan proses degeneratif. Hal ini berpengaruh terhadap 

difusi glutation yang berfungsi sebagai enzim untuk proteksi lensa. Kadar glutation 

yang rendah dapat mengakibatkan tingginya oksidasi yang terjadi pada lensa. 
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Oksidasi yang terjadi akan membuat DNA pada lensa rusak dan mengubah struktur 

serta biokimia lensa.4,10,11 

Kerusakan DNA dapat mengubah protein kristalin lensa. Protein kristalin yang 

merupakan protein larut dalam air akan mengalami modifikasi dan berubah menjadi 

protein tidak larut dalam air. Hal ini mengakibatkan terjadinya agregasi protein. 

Penurunan elastisitas protein kristalin lensa dapat menyebabkan terjadinya 

presbiopia.3,4,10 

Penurunan permeabilitas membran lensa merupakan salah satu perubahan 

struktur yang dapat terjadi. Permeabilitas membran lensa yang menurun akan 

menyebabkan berkurangnya fungsi kanal ion. Kanal ion yang tidak berfungsi secara 

maksimal akan menyebabkan meningkatnya kadar natrium yang dapat 

mengakibatkan akumulasi cairan pada lensa. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

penyebaran cahaya yang ditangkap oleh lensa. Kelainan ini juga akan 

meningkatkan kekeruhan lensa sehingga indeks refraksi pada lensa meningkat.1,3,5 

Kondisi kadar gula darah yang meningkat juga dapat menyebabkan kelainan 

pada lensa. Glukosa yang tinggi akan menyebabkan akumulasi sorbitol dan 

fruktosa. Sorbitol dan fruktosa akan meningkatkan tekanan osmotik pada lensa. 

Peningkatan tekanan osmotik akan menarik air kedalam lensa dan menyebabkan 

pembengkakan lensa, gangguan struktur sitoskeletal, serta kekeruhan lensa.2,6,13 

 

III. Simpulan 

Lensa merupakan struktur yang unik. Sejak proses embriogenesis tidak ada 

protein yang terdegradasi. Protein diakumulasikan pada sisi tengah lensa. 

Transparansi lensa harus selalu dijaga untuk mempertahankan fungsinya sebagai 

media refraksi. Hal ini dapat dicapai oleh aktivitas biokimia dan metabolisme lensa 

yang normal. Protein lensa berperan dalam elastisitas lensa. Elastisitas tersebut 

penting bagi lensa untuk proses akomodasi. Perubahan aktivitas biokimia, 

metabolisme, maupun mekanisme proteksi pada lensa dapat terjadi seiring 

bertambahnya usia dan akan menyebabkan kekeruhan pada lensa. Pemahaman 

kondisi normal lensa dapat memudahkan analisa pada kondisi kelainan pada lensa.



15 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
1.  Tsai LM, Afshari NA, Brasington CR, Cole C, Currie BD, Edgington BD, 

dkk. Basic and clinical science course: lens and cataract. Vol. 11. San 

Fransisco: American Academy of Ophthalmology; 2020. hlm. 11–78.  

2.  Brar V, Law SK, Lindsey JL, Mackey DA, Schultze R, Silverstein E, dkk. 

Basic and clinical science course: fundamentals and principles of 

ophthalmology. Vol. 2. San Fransisco: American Academy of 

Ophthalmology; 2020. hlm. 79-83, 281-91 

3.  Forrester J, Dick A, McMenamin P, Roberts F, Pearlman E. The eye: basic 

sciences in practice. Edisi ke4. Elsevier Health Sciences.; 2015. hlm. 32-5, 

120-4, 228-40. 

4.  Domínguez-Calva JA, Pérez-Vázquez ML, Serebryany E, King JA, 

Quintanar L. Mercury-induced aggregation of human lens γ-crystallins 

reveals a potential role in cataract disease. Journal of Biological Inorganic 

Chemistry. 2018;23(7):1105–18.  

5.  Liu W, Huang D, Guo R, Ji J. Pathological changes of the anterior lens 

capsule. Journal of Ophthalmology. 2021. 

6.  Levin LA, Nilsson S, Ver Hoeve J, Wu S, Kaufman P, Alm A. Adler’s 

physiology of the eye. Edisi ke-11. Elsevier; 2011. hlm. 131-57 

7.  Liu Z, Wang R, Lin H, Liu Y. Lens regeneration in humans: using 

regenerative potential for tissue repairing. Annals of Translational Medicine. 

2020;8(22):1544–1544.  

8.  Al-Maskari A, Riordan-Eva P AJ. Vaughan & asbury’s general 

ophthalmology. Vol. 19, McGraw-Hill Education. 2018. hlm. 33-4, 398-415 

9.  Motlagh M, Geetha R. Physiology, accommodation [Internet]. StatPearls 

Publishing. 2021. Tersedia dari: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542189/ 

10.  Wei H, Wolffsohn JS, de Oliveira OG, Davies LN. Characterisation and 

modelling of an artificial lens capsule mimicking accommodation of human 

eyes. Polymers. 2021;13(22):1–15.  

11.  Lim JC, Grey AC, Zahraei A, Donaldson PJ. Age-dependent changes in 

glutathione metabolism pathways in the lens: New insights into therapeutic 

strategies to prevent cataract formation—A review. Clinical and 

Experimental Ophthalmology. 2020;48(8):1031–42.  

12.  Salmon J. Kanski’s clinical ophthalmology a systematic approach. Elsevier 

Health Sciences. 2019. hlm. 308–343.  

13.  Kiziltoprak H, Tekin K, Inanc M, Goker YS. Cataract in diabetes mellitus. 

World Journal of Diabetes. 2019;10(3):140–53.  

  
 


