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I. Pendahuluan  

Permukaan okular merupakan lapisan yang terdiri dari kornea, konjungtiva, dan 

lapisan air mata. Permukaan ini berperan sebagai sawar perlindungan dan sawar 

fungsional pada mata. Lapisan paling superfisial dari permukaan okular adalah 

lapisan air mata. Lapisan air mata berfungsi untuk memberikan lubrikasi dan hidrasi 

pada permukaan bola mata. Lapisan ini juga berfungsi sebagai sumber oksigen, 

imunoglobulin, dan lisozim. Komponen lipid pada lapisan ini mencegah penguapan 

pada lapisan air mata.1–3  

Kornea merupakan lapisan transparan yang berperan dalam memberikan 2/3 dari 

kekuatan refraksi dari mata. Lapisan endotel dan epitel pada kornea berperan 

penting dalam menjaga transparansi dari kornea dengan mekanisme perpindahan 

ion. Konjungtiva melapisi bagian anterior dari sklera. Sel goblet pada konjungtiva 

berfungsi untuk menyekresikan musin untuk lapisan air mata. Musin berfungsi 

untuk lubrikasi bagian anterior sehingga menurunkan resiko infeksi dan kerusakan 

sawar kornea.1,4,5  

Seluruh lapisan permukaan okular bekerja sama secara fungsional untuk 

menjaga transparansi kornea dan kekuatan refraksi. Fungsi lain dari permukaan 

okular, yaitu menjaga mata dari kekeringan, trauma, dan infeksi. Mekanisme 

tersebut didasari oleh proses biokimia di lapisan permukaan okular. Peran fisiologis 

lapisan permukaan okular akan terganggu apabila terjadi gangguan pada proses 

biokimia.6–8 Sari kepustakaan ini disusun dengan tujuan untuk membahas mengenai 

struktur, fungsi, dan proses biokimia pada permukaan okular. Proses biokimia 

permukaan okular yang akan dibahas, yaitu proses sekresi air mata, proses 

metabolisme di kornea, dan transport ion pada kornea. 

 

II. Anatomi, Fisiologi dan Biokimia Permukaan Okular 

Permukaan okular terdiri dari kornea, konjungtiva, dan lapisan air mata. 

Permukaan okular bekerja sama dalam menjaga transparansi kornea, menjaga 

kekuatan refraksi kornea, menjaga kelembaban, melindungi dari trauma, dan 

infeksi. Mekanisme biokimia menjadi dasar dari proses fisiologi permukaan okular 

sehingga dapat menjalankan perannya dengan baik.1,6,7 
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2.1 Lapisan Air Mata 

Lapisan air mata adalah lapisan transparan yang tipis dan melapisi konjungtiva 

bulbar, konjungtiva forniks, dan kornea. Komposisi dari lapisan air mata terdiri dari 

protein, musin, lemak, dan metabolit. Lapisan air mata tersusun dari tiga lapisan, 

yaitu lapisan lemak yang diekspresikan oleh kelenjar meibom, air yang 

diekspresikan oleh kelenjar air mata, dan musin yang diproduksi oleh sel goblet di 

konjungtiva.3,4,8 

 Gambar 2.1 Lapisan air mata.  
              Dikutip dari : Brarr dkk.8 

 

Lapisan air mata berfungsi untuk menjaga permukaan kornea agar tetap rata. 

Fungsi lain dari lapisan ini yaitu berperan dalam proses difusi dari oksigen dan 

nutrisi lainnya, sebagai media untuk membantu membersihkan debris serta 

melindungi permukaan bola mata. Kerjasama antar komponen lapisan air mata 

menghasilkan struktur yang stabil dari lapisan air mata untuk melindungi epitel 

permukaan okular dari kekeringan.3,8,9 

Lapisan lipid merupakan lapisan paling luar dari lapisan air mata. Lipid pada 

lapisan ini terdiri dari lipid polar dan lipid nonpolar. Lipid polar berbatasan dengan 

lapisan mukoakuos, sedangkan lapisan lipid nonpolar berkontak langsung dengan 

udara. Kelenjar meibom di lempengan tarsal dari kelopak mata atas dan bawah 

menyekresikan lipid. Saraf parasimpatik dengan neurotransmiter cholinesterase 
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dan vasoactive intestinal polypeptide (VIP) mempersarafi kelenjar meibom. 

Kelenjar ini juga dipersarafi oleh saraf simpatis dengan neurotransmiter 

neuropeptide Y (NPY). Lipid dari kelenjar meibom akan disekresikan di batas 

kelopak mata diantara tarsal gray line dan mucocutaneus junction. Lapisan lipid 

berfungsi untuk mencegah penguapan dari lapisan air mata, berkontribusi dalam 

memberikan media optik yang rata, mencegah meluapnya air mata dengan 

menurunkan tegangan permukaan, dan mencegah kerusakan dari margin kelopak 

mata.1,2,10 

Lapisan mukoakuos terdiri dari lapisan akuos dan lapisan musin. Kelenjar 

lakrimal utama, kelenjar Wolfring, dan kelenjar Krause menyekresikan lapisan 

akuos. Saraf parasimpatis dengan neurotransmiter asetilkolin dan VIP 

mempersarafi kelenjar lakrimal utama. Kelenjar ini juga dipersarafi oleh saraf 

simpatis dengan neurotransmitter norepinefrin dan NPY. Saraf dengan 

neurotransmiter substansi P, VIP, dan calcitonin gene-related peptide (CGRP) 

mempersarafi kelenjar Wolfring dan Krause.4,8,11 

Lapisan akuos terdiri dari elektrolit, air, dan protein. Elektrolit seperti sodium 

(Na), potasium (K), dan klorida (Cl) berperan dalam pengaturan tekanan osmotik 

antara epitel kornea dan lapisan air mata. Bikarbonat (HCO3) pada lapisan akuos 

berperan sebagai penyangga pH. Lapisan akuos juga memiliki elektrolit sebagai 

kofaktor enzim untuk mengatur permeabilitas membran, yaitu ferum, kuningan, 

magnesium, kalsium, dan fosfat. Konsentrasi sodium di lapisan akuos sama dengan 

konsentrasi di dalam plasma, sedangkan konsentrasi potasium 5-7 kali lebih banyak 

dibandingkan di plasma. Urea, glukosa, laktat, dan sitrat pada lapisan ini masuk 

melalui sirkulasi sistemik. Protein pada lapisan ini berupa immunoglobulin (Ig) A 

yang berperan sebagai sistem imun lokal bersamaan dengan IgG, IgM, IgD, dan 

IgE. Lisozim, laktoferin, dan lipocalins menghasilkan pertahanan terhadap bakteri 

pada lapisan ini.4,8,9 

Lapisan musin merupakan komponen dari lapisan mukoakuos yang melapisi 

plika dari sel epitel kornea. Lapisan ini juga membentuk suatu jaringan halus 

dengan konjungtiva. Lapisan musin terdiri dari musin, protein, elektrolit, air, dan 
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karbohidrat. Sel goblet di konjungtiva menyekresikan musin dengan kecepatan 

produksi 2-3 mikroliter/hari.4,10,11 

 

2.2 Sekresi Air Mata 

Sistem sekresi air mata mencakup kelenjar air mata utama, kelenjar air mata 

asesoris, kelenjar meibom, dan sel goblet konjungtiva. Kelenjar air mata terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu bagian kelopak mata dan bagian orbit. Jaringan ikat otot 

levator memisahkan kedua kelenjar ini.4,8,10 

Gambar 2.2 Jaras sekresi air mata 
                 Dikutip dari : Weisenthal RW dkk.9 

 

Sekresi air mata terbagi menjadi sekresi basal yang berasal dari kelenjar asesoris 

Wolfring dan Krause serta sekresi refleks yang berasal dari kelenjar lakrimal utama. 

Rangsangan iritasi mekanik atau kimiawi pada konjungtiva atau kornea 

menstimulus sekresi refleks. Faktor psikogenik dan cahaya yang terang juga 

mempengaruhi sekresi refleks ini. Stimulus tersebut merangsang serabut saraf 

kranial V sensoris di permukaan bola mata. Hal ini akan mengaktivasi serabut 

simpatis dan parasimpatis saraf kranial VII yang menginervasi kelenjar air mata. 

Kelenjar ini akan menyekresikan air mata ke permukaan bola mata ketika 

mendapatkan stimulus. Hormon yang berperan dalam mekanisme sekresi air mata 

adalah hormon peptida a-melanocyte stimulating hormone (a-MSH) dan 

adenocorticotopic hormone (ACTH). Kedua hormon ini menstimulus sekresi 
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protein dari kelenjar air mata. Hormon androgen juga ikut berperan dalam sekresi 

IgA dari kelenjar air mata utama dan sekresi lipid dari kelenjar meibom.1,4,10 

2.3 Konjungtiva  

Konjungtiva adalah lapisan mukosa tipis yang transparan. Permukaan 

konjungtiva terdiri dari epitel pipih berlapis yang tidak berkeratin. Konjungtiva 

melapisi bagian anterior dari okular, dimulai dari limbus, forniks kelopak mata, dan 

mucocutaneus junction di kelopak mata superior dan inferior. Konjungtiva terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu palpebral, forniks dan bulbar.1,2,6 

Vaskularisasi konjungtiva bulbar berasal dari arteri siliaris anterior sedangkan 

vaskularisasi dari konjungtiva palpebral berasal dari cabang dari arcade marginal 

kelopak mata. Pembuluh darah kapiler ini memiliki rongga sehingga dapat 

menimbulkan kemosis apabila terjadi  reaksi alergi atau inflamasi lainya. Persarafan 

konjungtiva berasal dari nervus kranial V bagian mata.1,4,8 

Gambar 2.3 Lapisan konjungtiva 
                      Dikutip dari : Remington dkk.10 

 

Konjungtiva memiliki banyak sel goblet dan lapisan substansia propria yang 

mengandung saluran limfatik, sel plasma, makrofag, dan sel mast. Konjungtiva 

forniks memiliki conjungtiva-associated lymphoid tissue (CALT) yang terdiri dari 

limfosit dan sel leukosit lainnya. Limfosit berinteraksi dengan sel epitel mukosa 

melalui reciprocal regulatory signal. Faktor pertumbuhan, sitokin, dan 

neuropeptida memediasi reciprocal regulatory signal. Konjungtiva berfungsi 

sebagai sistem imun, memproduksi salah satu komponen lapisan air mata, dan 
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berperan sebagai sawar fisik yang membatasi benda asing atau patogen yang 

menempel dipermukaan bola mata.4,10,12 

2.4 Kornea  

Kornea adalah lapisan okular yang berperan sebagai sawar pertahanan bola mata 

dan berperan sebagai elemen refraksi utama dari sistem penglihatan. Kornea 

memiliki pembuluh darah dan memiliki banyak serabut saraf sensorik. Serabut saraf 

ini berasal dari nervus nasosiliaris yang merupakan cabang dari saraf oftalmikus 

dari nervus trigeminus. Kornea memiliki indeks refraksi sebesar 1,376 dan 

kekuatan refraksi sebesar 43,25 dioptri. Diameter kornea adalah 12 mm secara 

horizontal dan 11 mm secara vertikal. Ketebalan kornea sekitar 550-560 

mikrometer di bagian sentral dan 610-640 mikrometer di bagian perifer. Kornea 

melapisi 1/6 bagian bola mata dan memiliki permukaan yang cembung dengan 

kelengkungan jari-jari berukuran 7,8 mm. Kornea terdiri dari lima lapisan, yaitu 

lapisan epitel dan sel basal, lapisan bowman, lapisan stroma, lapisan descemet dan 

lapisan endothelium.  5,8,13 

Gambar 2.4 Lapisan kornea 
            Dikutip dari : Weisenthal RW dkk.9 

 

Lapisan epitel kornea adalah lapisan paling luar dari kornea yang memiliki 

kemampuan regenerasi. Epitel kornea terdiri dari sel pipih berlapis tidak berkeratin.  

Lapisan ini memiliki ketebalan berkisar 50 - 60 mikrometer dan terdiri dari 3 

lapisan, yaitu lapisan superfisial, 2- 3 lapisan sel wing yang berbentuk polygonal, 

dan lapisan sel basal. Lapisan sel superfisial tersusun oleh 1-2 lapis sel polygonal. 

Sel epitel memiliki desmosome yang membentuk tight junction diantara selnya. 
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Tight junction berperan sebagai sawar untuk difusi. Sel basal pada kornea memiliki 

kepadatan 6000 sel/mm2 yang aktif membelah diri untuk beregenerasi. Sel basal 

menempel pada basal lamina oleh hemidesmosome. Trauma pada epitel yang 

merusak tautan antar sel ini dapat menyebabkan erosi kornea berulang karena 

regenerasi dari hemidesmosome yang kurang sempurna. Mikrovili membuat lapisan 

permukaan sel superfisial menjadi tidak rata tetapi dengan adanya lapisan air mata 

dan susunan sel epitel yang rapih menghasilkan permukaan kornea yang rata. 8,9,13 

Gambar 2.5 Lapisan epitel kornea 
             Dikutip dari : Remington.10 

 

Fungsi utama dari epitel kornea adalah sebagai lapisan pelindung bagi lapisan 

yang lebih dalam, media refraksi, dan proteksi dari radiasi. Mikrovili dan plika 

berfungsi memberikan lapisan air mata yang stabil. Tight junction membentuk 

sawar pelindung pada lapisan basal yang mencegah masuknya cairan dan 

mikroorganisme. Sel epitel kornea memiliki masa hidup 7-10 hari yang kemudian 

akan mengalami involusi, apoptosis dan deskuamasi. 4,7,13 

Lapisan Bowman terletak dibawah lapisan epitel dan basal dengan ketebalan 12 

mikrometer. Lapisan ini tidak memiliki sel dan terbentuk dari pemadatan kolagen 

tipe I,V, serta proteoglikan. Lapisan ini tidak memiliki sel sehingga apabila terjadi 

kerusakan akan menimbulkan jaringan parut. Lapisan bowman berfungsi untuk 

menjaga bentuk kornea dan membatasi paparan keratosit stroma terhadap 

transforming B-growth factor yang disekresikan oleh sel epitel. 7–9 

Lapisan stroma merupakan lapisan kornea yang paling tebal, yaitu mencakup 

90% dari total ketebalan kornea sehingga memberikan kekakuan pada kornea. 

Ketebalan rata-rata lapisan ini adalah 0,5 mm. Lapisan ini terdiri dari kolagen, 
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ground substance, dan collagen lamella. Serat kolagen pada kornea meluas 

sepanjang diameter kornea dan berakhir di limbus secara melingkar. Serat kolagen 

memiliki ukuran dan jarak antar substansi yang seragam sehingga kornea dapat 

terlihat transparan. Penumpukan cairan antar serat kolagen saat edema kornea akan 

menyebabkan kekeruhan pada kornea. Kolagen tipe I menjadi penyusun utama dari 

stroma. Kolagen tipe III, IV, V, VI, XII dan XIV juga menjadi penyusun lapisan 

ini. Kolagen tipe VII membentuk anchoring fibril ke epithelium.8,10,13 

Lapisan Descemet merupakan basement membrane dari endotel kornea dengan 

ketebalan 10-12 mikrometer. Kolagen tipe 4 dan laminin menyusun lapisan ini. 

Ketebalan lapisan descemet akan bertambah seiring dengan usia, yaitu sekitar 1 

mikrometer per tahun. Struktur yang tebal dan elastis membuat lapisan ini kuat 

terhadap trauma dan penyakit.4,7,10 

Gambar 2.6 Lapisan Descemet (d) dan Endotel (e) pada (A) mata anak 11/2 tahun  

       dan (B) mata usia 50 tahun.                                
                      Dikutip dari : Remington dkk10. 

 

Lapisan terakhir dari kornea adalah lapisan endotel. Lapisan ini terdiri dari 

selapis sel yang berbentuk heksagonal. Jumlah sel pada lapisan ini rata-rata 2000-

3000 sel/mm2. Jumlah sel tersebut akan berkurang seiring pertambahan usia dan 

saat mengalami kerusakan.  Sel endotel tidak dapat beregenerasi, tetapi memiliki 

suplai sel sehat sejak lahir. Sel sehat akan memperbaiki area yg mengalami 
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kerusakan dengan cara pembesaran dan penyebaran sel residual atau sel punca 

perifer. 4,9,13 

Gambar 2.7 Endotel kornea pada (a) anak usia 4 tahun dan (b) usia 70 tahun. 
      Dikutip dari : E. Pateras14 

 

Kornea dapat bekerja secara fungsional dengan kepadatan sel lebih dari 1000 

sel/mm2. Lapisan endotel memiliki peran untuk menjaga kejernihan kornea dengan 

cara mengontrol hidrasi kornea. Keadaan dehidrasi relatif pada kornea dihasilkan 

dari pompa metabolik endotel. Lapisan ini juga memiliki kemampuan untuk 

menarik air melalui osmosis dari stroma ke akuos humor sehingga transparansi 

kornea tetap terjaga. Kemampuan pompa metabolik berperan untuk memindahkan 

molekul nutrisi dari humor akuos ke dalam sel kornea. Endotel harus bersifat 

permeable terhadap nutrisi dan molekul lainya dari akuos humor.4,10,14 

Gambar 2.8 Perpindahan ion dan air melalui sel epitel kornea. 
    Dikutip dari : Remington.10 

 

2.5 Transport ion pada sel epitel dan sel endotel kornea 

Ion yang berpindah keluar masuk pada sel kornea menjadi dasar dari mekanisme 

hidrasi dan pompa endotel kornea. Perpindahan ion pada kornea terjadi pada : (1) 

antara epitel dan lapisan air mata; (2) di antara endotel ke stroma, dan (3) di antara 

endotel ke humor akuos. Mekanisme perpindahan ion-ion di kornea difasilitasi oleh 
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aquaporin. Aquaporin adalah protein integral yang terletak di membran plasma. 

Protein integral ini membentuk kanal osmosis air dua arah sepanjang membran 

plasma.1,4,9  

Sel epitel kornea dilengkapi dengan tight junction yang berperan untuk 

mencegah masuknya cairan dari lapisan air mata ke dalam lapisan kornea. Semua 

molekul yang masuk ke dalam kornea melalui lapisan air mata harus melalui sel 

epitel. Aquaporin berperan sebagai kanal untuk masuknya air dan terletak di apeks 

dan basal membran sel epitel. Ion-ion antar sel berpindah dari epitel melalui 

beberapa mekanisme. Kanal sodium di apeks membran sel epitel berperan sebagai 

pintu masuk sodium (Na) ke dalam sel epitel dari lapisan air mata. Sodium akan 

keluar dari sel ke stroma melalui pompa Na/K/ATPase di basolateral membran sel. 

Na, K, dan klorida (Cl) masuk ke dalam sel epitel dari stroma melalui Na/K/2Cl  

co-transporter di membran basolateral. Klorida keluar dari sel melalui kanal 

membran di apeks. Konsentrasi K akan berkurang di dalam sel ketika K keluar dari 

sel ke stroma melalui kanal K di basal. Hal ini akan diseimbangi oleh co-transporter 

dan pompa Na/K/ATPase dengan memompa K masuk ke dalam sel, sehingga 

terjadi akumulasi K di intrasel. K yang masuk ke dalam sel menghasilkan energi 

listrik untuk difusi Cl dari sel epitel ke lapisan air mata melalui kanal Cl di apeks. 

Cl yang berpindah keluar sel menjadi pemicu untuk osmosis air dari sel epitel ke 

lapisan air mata. 1,8,10 

Stroma dapat menahan air karena memiliki anionic proteoglycans di matriks 

ekstrasel yang akan menarik cairan. Kemampuan stroma untuk menarik cairan ini 

akan menghasilkan swelling pressure. Swelling pressure dan pompa ion di endotel 

bersama-sama menjaga transparansi dari kornea.1,4,10 

Perpindahan air dan ion-ion di endotel kornea terjadi melalui mekanisme pompa 

endotel.  Perpindahan air di kornea bergantung pada swelling pressure dari stroma 

dan harus diseimbangi oleh pengeluaran air melalui endotel untuk menjaga 

homeostasis dan mencegah edema. Perpindahan air melalui endotel ke bilik mata 

depan dipengaruhi oleh konsentrasi ion yang terakumulasi di bilik mata depan. 

Aquaporin ditemukan di sekitar membran sel endotel. Pada lapisan endotel 

ditemukan beberapa proses perpindahan ion antar membran sel. Pompa Na/K 
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ATPase ditemukan di membran basolateral sel endotel. Metode perpindahan ion di 

endotel melalui kanal, co-transport, dan pergantian ion. Na/K/2Cl co-transporter 

dan Na/2HCO3 co-transporter memindahkan ion ke dalam sel endotel dari 

stroma.1,4,8 

Kanal ion memindahkan potasium dan klorida keluar dari sel endotel ke ruang 

antar sel. Cl dan HCO3 keluar dari sel menuju ruang antar sel dan bilik mata depan 

melalui kanal ion di apeks membran sel. Hidrogen (H) dan HCO3 dari hasil 

metabolisme berpindah keluar dari sel endotel melalui Cl/HCO3 dan Na/H 

exchanger. Anion Cl dan HCO3 mempengaruhi perpindahan air keluar dari endotel 

ke bilik mata depan.8–10,14 

Gambar 2.9 Perpindahan ion dan air melalui sel endotel kornea. 
    Dikutip dari Remington.10 

 

2.6 Metabolisme kornea  

Metabolisme kornea bergantung pada pasokan oksigen dan glukosa. Oksigen 

didapat dari lapisan air mata dengan sedikit oksigen dari humor akuos dan kapiler 

limbus. Oksigen yang berasal dari kapiler kelopak mata dan akuos akan menyuplai 

kornea ketika mata tertutup. Epitel mengkonsumsi oksigen dari lapisan air mata 

sebanyak 3,5-4,0 mikroliter/cm2/jam.10,13,14 

Mayoritas nutrisi termasuk glukosa, asam amino, dan vitamin masuk ke dalam 

kornea dari akuos humor melalui endotel dan kapiler limbus. Glukosa di kornea 

dimetabolisme melalui tiga proses, yaitu glikolisis, Hexosemonophosphate (HMP) 

shunt, dan tricarboxylic acid (TCA) cycle. Sebanyak 85% glukosa dimetabolisme 

secara anaerob. Pada sel basal di epitel kornea dan sel endotel, sejumlah 35-65% 
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glukosa dipecah melalui HMP shunt pathway. Sel keratosit pada stroma memecah 

glukosa melalui siklus glikolisis dikarenakan kekurangan enzim 6-

phosphogluconate dehydrogenase yang merupakan komponen yang penting pada 

HMP shunt pathway.4,8,10  

Gambar 2.10 Jaras metabolisme kornea. 
          Dikutip dari : Downie dkk4 

 

Asam piruvat hasil dari glikolisis akan diubah menjadi karbondioksida dan air 

pada keadaan aerob, sedangkan pada keadaan anaerob asam piruvat akan diubah 

menjadi asam laktat. Hasil metabolisme glukosa dari HMP shunt pathway salah 

satunya adalah Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) yang 

berperan untuk mengontrol radikal bebas pada permukaan kornea.1,8,13  

Kadar oksigen yang berkurang pada lapisan kornea akan memicu terjadinya 

glikolisis anaerob. Hasil dari glikolisis anaerob adalah asam laktat. Asam laktat 

akan dikeluarkan melalui lapisan air mata dan stroma lalu akan dibawa ke endotel 

untuk dikeluarkan melalui co-transporter H/laktat di bilik mata depan. Proses 

pengeluaran laktat terjadi secara perlahan, sehingga dapat mengakibatkan 

penumpukan dari hydrogen. Penumpukan hidrogen akan meningkatan tekanan 

osmotik di stroma. Hal ini mengakibatkan perpindahan cairan masuk ke dalam 

stroma kornea sehingga akang mengakibatkan edema kornea. Penumpukan 

hidrogen juga dapat menurunkan pH intrasel. Hal ini memicu terbukanya kanal K 

sehingga terjadi penurunan potasium di intrasel. Konsentrasi potasium yang 

berkurang dapat menyebabkan pengerutan sel dan apoptosis pada sel.1,4,8,10  
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III. Simpulan  

Lapisan air mata, konjungtiva, dan kornea menyusun suatu struktur fungsional 

yang disebut permukaan okular. Permukaan okular berfungsi menjaga transparansi 

kornea dan menjaga kekuatan refraksi pada kornea. Proses biokimia di lapisan-

lapisan permukaan okular mendasari mekanisme tersebut. Peran fisiologis lapisan 

permukaan okular akan terganggu apabila terjadi gangguan pada proses biokimia.  
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