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I. Pendahuluan 

     Vitreus merupakan komponen intraokular terbesar berupa gel transparan yang 

menempati empat perlima bagian posterior mata. Vitreus terdiri dari 98% air dan 

0,15% makromolekul, termasuk kolagen, asam hialuronat, serta protein larut. 

Vitreus merupakan gel hidrofilik yang berperan dalam berbagai fungsi fisiologis 

mata. Fungsi fisiologis vitreus tersebut antara lain sebagai media refraksi, menjaga 

volume bola mata, serta menyediakan jalur nutrisi menuju lensa dan retina.1-3 

    Susunan serat kolagen yang dikelilingi oleh hialuronan terhidrasi menghasilkan 

struktur gel pada vitreus. Hialuronan merupakan asam hialuronat yang berperan 

dalam menstabilkan struktur susunan serat kolagen. Hialuronan memengaruhi 

keseimbangan ion dan viskositas vitreus. Vitreus juga terdiri atas berbagai protein 

struktural yang berperan dalam adhesi vitreoretina.1,4,5 

     Vitreus berperan sebagai buffer metabolik yang dapat menjadi reservoir glukosa 

untuk metabolisme badan siliar dan retina. Vitreus juga berperan sebagai reservoir 

antioksidan dan askorbat yang penting untuk metabolisme lensa. Berbagai peran 

vitreus tersebut menunjukkan bahwa biokimia dan metabolisme vitreus 

menentukan fisiologis metabolisme struktur lain di sekitar vitreus. Vitreus akan 

mengalami proses penuaan yang menyebabkan perubahan pada struktur, sifat, dan 

komponen vitreus.2,6,7 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan biokimia 

dan metabolisme pada vitreus.  

  

II. Vitreus 

     Vitreus pada masa perkembangan embriologi terbentuk dari komponen 

mesoderm dan ektoderm. Neural crest cells dari bagian dalam cawan optik tumbuh 

membentuk vitreus primer, yaitu ruang berisi bahan fibrilar yang disekresikan oleh 

sel retina embrional. Vitreus primer terbentuk pada usia 4-6 minggu, berupa 

struktur berbentuk kerucut pada bagian tengah yang berisi pembuluh darah hyaloid. 

Arteri hyaloid bertahan sampai usia enam minggu, kemudian menghilang dan 

meninggalkan suatu tabung bernama kanal Cloquet.1,3,4  

     Hialosit membentuk vitreus sekunder pada minggu keenam, saat vitreus primer 

mulai mengalami regresi. Vitreus sekunder merupakan vitreus definitif yang terdiri 
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atas matriks gel yang mengelilingi kanal Cloquet. Kanal Cloquet menghilang enam 

minggu sebelum lahir dan akan terisi oleh cairan. Vitreus tersier muncul pada 

minggu ke-12, berasal dari neuroektoderm pada bagian siliaris. Vitreus tersier 

merupakan bahan fibrilar yang berkembang menjadi serat zonular lensa.1,4,6 

 

 
 

Gambar 2.1 Embriologi vitreus 
                          Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

     Vitreus merupakan gel hidrofilik yang berperan dalam fungsi optikal. Vitreus 

menstabilkan volume bola mata serta merupakan jalur nutrisi menuju lensa dan 

retina. Aktivitas biokimia serta metabolisme pada vitreus menjaga agar vitreus 

dapat menjalankan peran penting dalam berbagai fungsi fisiologis mata.3,4,8 

 

2.1 Anatomi Vitreus 

Vitreus memiliki volume sebesar 4 ml, berat 4 gram dan mengisi 80% dari 

volume mata dengan indeks refraksi sebesar 1,334. Vitreus memiliki panjang aksial 

16,5 mm pada orang dewasa emetropia, dengan bentuk sferis kecuali pada bagian 

anterior yang berbentuk cekung. Bagian cekung ini disebut dengan patellar fossa 

yang mengikuti bentuk kapsul posterior lensa kristalina pada bagian depan vitreus. 

Segmen anterior vitreus berbatasan dengan badan siliar, zonula zinii, dan lensa, 
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sedangkan segmen posterior vitreus berbatasan dengan retina. Badan vitreus terbagi 

atas dua area topografis utama, yaitu korteks vitreus (vitreus perifer) dan vitreus 

sentral (vitreus medular).2,4,7 

 

 

 

Gambar 2.2 Anatomi vitreus 
                Dikutip dari: Schachat dkk.2 

 

     Korteks vitreus merupakan bagian terluar dari vitreus yang terbagi menjadi 

korteks anterior dan posterior (hyaloid anterior dan posterior). Hyaloid anterior 

terdiri atas kondensasi serat-serat kolagen yang menempel pada kapsul posterior 

lensa yang membentuk ligamen hyaloideokapsular Wieger. Erggelet’s atau 

Berger’s space terletak pada bagian tengah ligamen hyaloideokapsular. Kanal 

Cloquet berasal dari Berger’s space, memanjang ke arah posterior menuju diskus 

optikus. Area Martegiani menempati bagian posterior kanal Cloquet dan 

merupakan bagian anterior diskus optikus berbentuk corong.1,2,5,9 

     Vitreus berperan dalam menyokong struktur retina pada bagian posterior dan 

lensa pada bagian anterior. Vitreus melekat pada retina perifer dan pars plana. 

Perlekatan vitreus yang paling kuat dengan retina terjadi pada vitreous base. 

Perlekatan lain dengan urutan paling kuat ke paling lemah yaitu pada diskus 

optikus, perimakula, sepanjang pembuluh darah retina, dan kapsul posterior lensa 

kristalina oleh ligamen hyaloideokapsular Wieger.3,6,10 
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     Vitreous base merupakan zona tiga dimensi dengan pusat pada ora serrata yang 

memanjang sekitar 2 mm ke anterior sampai 3-4 mm posterior ora serrata. Serat 

kolagen pada vitreous base bersifat padat dan melekat kuat pada anterior retina dan 

posterior pars plana. Serat kolagen tersebut saling terjalin erat dengan matriks 

ekstraselular.1,2,5 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur vitreoretinal interface 
      Dikutip dari: Levin dkk.4 

 

     Vitreoretinal interface merupakan bagian luar dari korteks vitreus. Struktur ini 

terdiri atas zona adhesi badan vitreus dan membran limitan interna (MLI) retina. 

Membran limitan interna merupakan struktur retina dengan ketebalan 1-3 µm yang 

mengandung kolagen tipe IV dan proteoglikan. Membran limitan interna terdiri atas 

tiga struktur, yaitu titik pertemuan antara zona adhesi, lamina densa, dan lamina 

lusida. Membran ini tersusun atas beberapa lapisan dan merupakan basal lamina 

dari sel Muller retina. Foot processes dari sel Muller berkontak erat dengan 

membran.1,4,9 

      

2.2 Biokimia Vitreus 

     Vitreus terdiri dari 98% air dan 0,15% komponen struktural utama berupa 

kolagen, hialuronan, serta protein larut. Beberapa protein non struktural non 

kolagen dan glikoprotein juga ditemukan pada vitreus, seperti kondroitin sulfat atau 

versikan, optisin, VIT1, serta fibrilin. Vitreus juga terdiri atas hialuronidase dan 

matriks metalloproteinase (MMP-2) atau gelatinase yang berperan dalam 

pergantian struktur makromolekul vitreus. Struktur gel pada vitreus merupakan 

hasil dari susunan serat kolagen panjang, tebal, tidak bercabang, dan dipisahkan 
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oleh asam hialuronat yang berperan dalam menstabilkan struktur susunan serat 

kolagen.1,2,4 

Korteks merupakan pusat metabolisme dari badan vitreus karena terdapat 

fibrosit dan hialosit. Hialosit menyintesis asam hialuronat, kolagen, dan enzim serta 

mengatur sintesis dan metabolisme glikoprotein. Hialosit memiliki kemampuan 

fagosit dan pengolahan antigen untuk meregulasi respon imunologis dalam rongga 

vitreus. Vitreus sentral merupakan zona aselular yang memiliki struktur serat 

kurang padat. Badan vitreus terdiri atas campuran kolagen dan asam hialuronat 

yang dapat berbentuk gel atau cair.1,3,5 

 

 

 
Gambar 2.4 Struktur kolagen vitreus 

               Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

     Kolagen merupakan protein struktural utama yang terdiri atas serat heterotipik. 

Vitreus memiliki tiga tipe kolagen mayor, yaitu kolagen tipe II, kolagen tipe IX, 

dan kolagen tipe V/XI. Kolagen tipe II merupakan komponen struktural utama 

dengan proporsi 75% dari total kolagen vitreus. Kolagen tipe IX sejumlah 15% dari 

total kolagen vitreus yang terdapat pada permukaan serat kolagen. Kolagen tipe IX 

berperan dalam melindungi kolagen tipe II dan mencegah agar kolagen tidak 

bersatu satu sama lain yang dapat menyebabkan kondensasi kolagen vitreus. 

Kolagen tipe IX mengandung kondroitin sulfat rantai glikosaminoglikan. Kolagen 

vitreus lainnya adalah kolagen tipe V/XI yang terletak pada inti dari serat kolagen. 

Kolagen tipe V/XI berperan dalam tahap awal pembentukan serat kolagen. Vitreus 
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juga memiliki kolagen vitreus minor, yaitu kolagen tipe XVIII yang merupakan 

progenitor endostatin, inhibitor poten dari angiogenesis.1,5,9 

     Vitreus menempel pada permukaan retina, yaitu pada MLI dengan penempelan 

molekul fibronektin dan laminin. Matriks ekstraseluler pelekat dari fibronektin, 

laminin serta komponen matriks ekstraselular lainnya terdapat diantara vitreus dan 

retina. Kondroitin sulfat terdapat pada area yang memiliki adhesi kuat, seperti pada 

vitreous base dan diskus optikus. Serat kolagen bersifat kental pada bagian korteks 

vitreus dan memiliki ketebalan 100-300 µm.1,2,5 

 

 

 

Gambar 2.5 Hubungan antara serat kolagen korteks dengan membran  

    limitan interna 
                          Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

        Hialuronan atau asam hialuronat merupakan glikosaminoglikan (GAG) yang 

terdiri atas asam glukoronat dan N-asetilglukosamin. Asam hialuronat muncul 

setelah lahir dan disintesis oleh hialosit, badan siliar dan/atau sel Muller. Asam 

hialuronat menyelubungi serat kolagen dalam vitreus, menghubungkan serat 

kolagen melalui kondroitin sulfat. Interaksi tersebut menstabilkan struktur gel dan 

bentuk dari serat kolagen vitreus. Asam hialuronat bersifat hidrofilik dan berperan 

dalam menjaga hidrasi vitreus sehingga mempertahankan transparansi vitreus. 

Asam hialuronat memungkinkan transmisi cahaya menuju retina dengan hamburan 

minimal.4,5,9  

     Filamen penghubung menjembatani hubungan antara serat kolagen. Kondroitin 

sulfat merupakan GAG yang berperan penting dalam mempertahankan struktur 
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vitreus. Versikan merupakan bentuk utama dari kondroitin sulfat dalam vitreus 

yang membentuk kompleks dengan asam hialuronat. Versikan berperan dalam 

proses pembentukan gel vitreus dan memberikan resistensi terhadap kompresi.1,4,5   

 

    

 
Gambar 2.6 Hubungan asam hialuronat dan kolagen dalam vitreus 

                             Dikutip dari: Levin dkk.4 

 

     Serat kolagen dan elemen tidak larut pada vitreus akan disingkirkan melalui 

proses filtrasi dan sentrifugasi. Protein larut pada vitreous menetap walaupun 

dengan proses tersebut. Serum albumin merupakan protein larut vitreus utama 

diikuti dengan transferin. Kandungan vitreus lainnya ialah neutrophil elastase 

inhibitor dan tissue plasminogen activator. Komponen neutrophil elastase inhibitor 

berperan dalam melawan neovaskularisasi, sedangkan tissue plasminogen activator 

berperan sebagai fibrinolitik pada kejadian perdarahan vitreus. Konsentrasi serum 

protein dalam gel vitreus bergantung pada integritas pembuluh darah retina dan 

derajat inflamasi intraokular.4,5,11 

     Protein struktural yang berhubungan dengan serat kolagen adalah optisin dan 

VIT1. Protein tersebut berperan penting dalam menjaga struktur serat kolagen serta 

menjaga hubungan dengan proteoglikan dalam vitreus. Optisin merupakan protein 

non-kolagen utama pada vitreus. Protein ini berikatan dengan permukaan serat 

kolagen heterotipik dan mencegah terjadinya agregasi dengan serat kolagen di 
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sekitar protein tersebut. Optisin berperan dalam adhesi vitreoretina dengan 

mengikat heparin dan kondroitin sulfat. Optisin juga berperan menstabilkan 

struktur vitreus dengan mengikat kondroitin sulfat proteoglikan.1,5,11 

     Serat zonular terdapat pada vitreus anterior dan dapat diamati melalui mikroskop 

elektron. Serat ini sebagian besar membentuk aparatus zonular yang merupakan 

penghubung antara lensa dan badan siliar. Fibrilin merupakan protein struktural 

utama dari serat zonular yang memiliki kandungan sistein tinggi.1,2,4 

     Zat terlarut berat molekul rendah berupa ion serta zat organik yang ada pada 

vitreus berasal dari jaringan okular di sekitarnya dan plasma darah. Sawar darah 

mata terdiri atas struktur yang mengontrol masuknya zat ke dalam vitreus, yaitu 

endotel vaskular pembuluh darah iris, epitel tak berpigmen pada badan siliar, 

dinding endotel kanalis schlemm, endotel vaskular pembuluh darah retina, dan 

epitel pigmen retina.1,4,12 

 

Tabel 2.1 Konsentrasi zat pada vitreus dan plasma 

Substansi Anorganik (rata-rata berat dalam mmol/kg H2O) 

 Natrium Kalium Kalsium Magnesium Klorida Fosfat pH 

Vitreus 134 9.5 5.4 2.3 105 2 7.29 

Plasma 143 5.6 9.9 2.2 97 0.4 7.41 

Substansi Organik (rata-rata berat dalam mmol/kg H2O) 

 Askorbat Glukosa Laktat 

Vitreus 0.46 3.0 12.0 

Plasma 0.04 5.7 10.3 

   Dikutip dari: Levin dkk4 

 

     Zat terlarut dalam cairan gel vitreus memiliki perbedaan konsentrasi 

dibandingkan dengan plasma. Konsentrasi natrium dan klorida pada vitreus 

menyerupai konsentrasi di plasma. Konsentrasi kalium dan askorbat vitreus lebih 

tinggi dibandingkan plasma. Perbedaan konsentrasi ini merupakan hasil dari 

beberapa mekanisme, diantaranya adalah sawar darah mata baik jalur aktif maupun 

pasif, metabolisme pada retina dan badan siliar, serta proses difusi pada badan 

vitreus.1,2,4 
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2.3 Metabolisme Vitreus 

     Fisiologi normal pada vitreus dapat dibagi menjadi empat kelompok utama. 

Fungsi pertama ialah vitreus menstabilkan volume bola mata serta menyokong 

struktur retina pada bagian posterior dan lensa pada bagian anterior. Fungsi kedua 

yaitu vitreus merupakan sawar difusi antara segmen anterior dan posterior. Vitreus 

menyediakan jalur nutrisi untuk mencapai lensa dan retina. Fungsi ketiga ialah 

vitreus berperan dalam fungsi buffer metabolik. Fungsi keempat yaitu sebagai 

media refraksi dengan menyediakan jalur untuk cahaya yang masuk ke mata 

menuju retina.3,4,6  

     Badan vitreus mengisi rongga vitreus sebagai penyokong struktur retina dan 

lensa. Vitreus berperan sebagai peredam guncangan viskoelastik pada mata. Peran 

tersebut bekerja dengan menyerap tekanan eksternal dan mengurangi deformasi 

mekanik pada bola mata. Perlekatan vitreus berperan dalam respon terhadap daya 

tarik vitreus pada retina. Selama fase akselerasi dan deselerasi sakadik, pergerakan 

vitreus tertinggal di belakang menyebabkan berkurangnya akselerasi.4,5,9 

     Vitreus berperan sebagai sawar gel untuk difusi zat terlarut di antara segmen 

anterior dan posterior. Plasma secara lambat berdifusi dari pembuluh darah retina 

menuju vitreus posterior kemudian ke bagian tengah. Gel bersifat mencegah zat 

terlarut dari segmen anterior mencapai konsentrasi tinggi pada retina, namun tetap 

ada sejumlah kecil zat terlarut yang melintasi bagian anterior vitreus dari cairan 

akuos. Vitreus juga berperan dalam difusi obat yang dipengaruhi oleh asam 

hialuronat.4-6 

    Kanal akuaporin memfasilitasi pergerakan cairan di dalam mata. Pertukaran serta 

aliran cairan terjadi di antara lensa, vitreus, dan retina. Pergerakan cairan ini 

berkontribusi terhadap adhesi retina. Vitreus berfungsi sebagai buffer metabolik. 

Membran limitan interna dan korteks posterior tidak berperan sebagai sawar difusi 

untuk molekul yang lebih kecil. Hubungan antara badan siliar dan retina berdekatan 

secara anatomi sehingga badan vitreus dapat berperan sebagai buffer metabolik dan 

sebagai reservoir untuk metabolisme badan siliar dan retina. Sawar darah retina 

bersifat ketat sehingga zat larut air pada retina memiliki akses yang lebih mudah 

untuk mencapai rongga vitreus dibandingkan ke pembuluh darah. Vitreus dapat 
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berperan sebagai reservoir untuk memperpanjang waktu paruh dari obat-obatan 

intravitreal.1,4,6 

 

 

 
Gambar 2.7 Transpor cairan pada mata, difasilitasi oleh kanal  

                               akuaporin 
                                  Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

     Vitreus berperan sebagai reservoir untuk nutrisi dan zat hasil metabolisme dari 

epitel pigmen retina dan epitel tak berpigmen pada badan siliar. Zat yang dihasilkan 

pada retina akan berdifusi ke badan vitreus. Glukosa dan glikogen dalam badan 

vitreus dapat melengkapi metabolisme retina, terutama dalam kondisi anoksia. 

Badan vitreus juga berperan sebagai buffer dalam homeostasis kalium pada retina. 

Askorbat terdapat dalam badan vitreus dengan konsentrasi tinggi, berperan sebagai 

reservoir antioksidan dalam situasi stres, serta menjaga retina dari radikal bebas 

yang diinduksi oleh cahaya dan metabolik.1,5,6 

     Vitreus berperan sebagai media refraksi dengan menyediakan jalur masuk 

cahaya menuju retina. Vitreus mempertahankan transparansi gel untuk transmisi 

foton menuju retina, sehingga bayangan yang dihasilkan akan tampak jelas. Peran 

tersebut dipengaruhi oleh faktor regulasi struktur serat kolagen dalam matriks asam 

hialuronat yang bersifat sangat terhidrasi. Molekul asam hialuronat membentuk 

gulungan terbuka yang besar dengan anion yang tersebar luas. Hal-hal tersebut 
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membuat struktur dan susunan serat kolagen stabil sehingga mengurangi pendaran 

cahaya.4-6 

     Vitreus dapat mempertahankan transparansi lensa akibat adanya askorbat dalam 

konsentrasi tinggi. Vitreus memperoleh oksigen dari proses difusi pada arteri retina. 

Struktur ini berfungsi sebagai sawar terhadap difusi oksigen dalam segmen 

posterior. Askorbat akan berikatan dengan oksigen membentuk dehidroaskorbat 

yang selanjutnya diambil oleh sel-sel di sekitarnya. Tekanan oksigen pada vitreus 

bersifat rendah dan berkurang pada bagian tengah. Hal tersebut dapat mencegah 

kadar oksigen tinggi mencapai permukaan lensa posterior. Kadar oksigen normal 

pada vitreus membantu menjaga lensa dan sudut bilik mata depan dari kerusakan 

akibat stres oksidatif. Produksi reactive oxidative species (ROS) sebagai akibat dari 

kadar oksigen yang melebihi kapasitas pembersihan akan memicu progresivitas 

katarak.1,5,6,13 

 

2.4 Degenerasi Vitreus Terkait Usia 

     Proses penuaan akan menyebabkan perubahan pada struktur, sifat, dan 

komponen vitreus. Degenerasi vitreus melibatkan dua hal utama yang terjadi secara 

paralel, yaitu likuefaksi gel dan perubahan struktur vitreus. Proses degenerasi 

vitreus dimulai pada bagian sentral dengan konsentrasi kolagen terendah.1,4,5 

     Likuefaksi adalah proses pencairan gel vitreus menjadi cairan vitreus. Proses ini 

sudah dimulai sejak usia 4 tahun meskipun dalam jumlah kecil. Vitreus mengalami 

likuefaksi pada usia 14-18 tahun sebanyak 20% dari total keseluruhan vitreus. 

Likuefaksi kemudian meningkat secara progresif mulai usia 40 tahun. Volume 

cairan dalam vitreus pada usia 70 tahun ditemukan lebih dari separuh total volume 

vitreus. Kondisi miopia dapat mempercepat proses likuefaksi dan menyebabkan 

posterior vitreous detachment (PVD) terjadi lebih awal. Panjang aksial bola mata 

diatas 26 mm memiliki konsentrasi kolagen dan asam hialuronat 20-30% lebih 

rendah dibanding mata emetropia.1,5,9,14 

     Likuefaksi dapat terjadi akibat disosiasi molekul kolagen dan asam hialuronat. 

Radikal bebas yang terbentuk oleh reaksi metabolisme dapat memengaruhi struktur 

asam hialuronat dan/atau kolagen. Tahap penting pada proses likuefaksi vitreus 
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adalah pemecahan serat kolagen tipis (12-15 nm) menjadi fragmen yang lebih kecil. 

Fragmen akan beragregasi menjadi serat yang lebih tebal atau opasitas fibrilar. 

Proses ini disebabkan oleh berkurangnya kolagen tipe IX dari permukaan kolagen 

tipe II yang berperan dalam mempertahankan jarak antara serat kolagen. 

Pengurangan perlindungan kolagen tipe II akan menyebabkan terjadinya agregasi 

antara kolagen tipe II. Likuefaksi juga disebabkan oleh berkurangnya kadar asam 

hialuronat. Asam hialuronat menyerap air dan menyediakan struktur matriks 

melalui absorbsi air. Asam hialuronat yang berkurang menyebabkan matriks 

kolagen runtuh, sehingga cairan pada asam hialuronat membentuk kantung yang 

disebut dengan lakuna.1,4,5,9 

     Degenerasi vitreus berhubungan dengan peningkatan kadar biomarker stres 

oksidatif intravitreal dan enzim proteolitik. Terjadi hilangnya kemampuan 

antioksidatif vitreus yang menyebabkan peningkatan paparan lensa kristalina 

terhadap oksigen dan ROS. Hal tersebut menyebabkan pembentukan katarak 

nuklear.4,14,15 

     Perubahan struktural vitreus terjadi seiring dengan proses penuaan, diantaranya 

adalah transisi vitreus yang jernih pada usia muda, menjadi struktur fibrilar pada 

usia tua. Hal ini terjadi akibat agregasi serat kolagen. Membran limitan interna 

mengalami beberapa perubahan struktural yang disebut sebagai “degenerative 

remodeling”. Terjadi diskontinuitas dan pelepasan MLI dengan kolagen vitreus 

dibawah MLI, terdapat sel debris makrofag, dan pemutusan perlekatan kripta sel 

Muller. Struktur MLI mengalami penebalan. Penebalan tersebut mencegah 

vitreoretinal interface untuk mendapatkan protein matriks ekstraseluler dari sel 

Muller, sehingga terjadi kelemahan adhesi vitreoretina. Kelemahan adhesi 

vitreoretina menyebabkan terbentuknya celah pada vitreoretinal interface, sehingga 

terjadi pemisahan antara gel vitreus korteks dengan MLI atau disebut juga dengan 

PVD. Cairan vitreus kemudian masuk mengisi celah di antara MLI dan korteks 

vitreus posterior. Perpindahan cairan vitreus ini menyebabkan badan vitreus 

kolaps.1,5,6  

     Badan vitreus yang kolaps dapat memengaruhi difusi oksigen dalam vitreus. 

Vitreus yang mencair mengkonsumsi oksigen lebih sedikit dibandingkan dalam 
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bentuk gel, sehingga konsentrasi oksigen pada rongga vitreus lebih tinggi. 

Perubahan dalam distribusi dan konsumsi oksigen menjadi penyebab perubahan 

patologis pada mata yang terkait dengan pencairan vitreus.1,4,14 

     Lebar dimensi radial vitreous base pada bagian posterior ora serrata meningkat 

seiring usia hingga 3,0 mm. Pelebaran tersebut terjadi terutama pada bagian 

temporal. Hal ini menyebabkan batas posterior dari vitreous base bergeser ke arah 

posterior mendekati ekuator. Terjadi agregasi lateral serat kolagen pada vitreous 

base. Proses ini disebabkan oleh sintesis kolagen intra retina yang menembus MLI 

dan berikatan dengan serat kolagen vitreus. Pergeseran vitreous base ke arah 

posterior tersebut dapat menyebabkan peningkatan traksi pada retina perifer 

sehingga berperan penting dalam proses patogenesis dari retinal breaks perifer dan 

ablasio retina regmatogen.5,6,9 

      

III. Simpulan 

     Vitreus merupakan gel transparan kompleks yang mengisi ruang diantara lensa 

dan retina. Vitreus berperan penting dalam menjalankan berbagai fungsi fisiologis 

pada mata, di antaranya sebagai penyokong struktur retina pada bagian posterior 

dan lensa pada bagian anterior, peredam guncangan viskoelastik pada mata, media 

refraksi, sawar untuk difusi zat terlarut, serta sebagai sawar metabolik. Aktivitas 

biokimia dan metabolisme pada vitreus mendukung berjalannya metabolisme 

struktur di sekitarnya. Proses penuaan pada vitreus, yaitu likuefaksi dan perubahan 

struktural vitreus dapat berakhir pada berbagai keadaan patologis.
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