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I. Pendahuluan 

     Lensa mata merupakan komponen penting dalam proses penglihatan. Kornea 

dan lensa sebagai media refraksi berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk 

ke mata sehingga bayangan dapat terfokus tepat di retina. Struktur penyusun lensa 

berperan dalam menjaga transparansi, elastisitas, dan indeks refraksi lensa. Sel dan 

serat lensa memiliki susunan yang teratur sehingga cahaya dapat melewati lensa 

tanpa terbiaskan. Hal ini menyebabkan lensa bersifat transparan. Keseimbangan ion 

dan kandungan air pada lensa juga berkontribusi untuk menjaga kondisi normal 

lensa.1–3 

     Lensa memiliki beberapa fungsi fisiologis, yaitu mempertahankan transparansi, 

meneruskan cahaya ke retina, dan berperan dalam proses akomodasi. Kandungan 

biokimia lensa, metabolisme energi, dan pertahanan terhadap radikal bebas 

merupakan faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas fisiologis lensa. Perubahan 

pada struktur anatomi dan fisiologi lensa dapat menjadi dasar proses patologis.1,4,5 

Struktur anatomi dan fisiologi lensa saling memengaruhi agar proses penglihatan 

dapat berjalan dengan baik. Gangguan pada anatomi dan fisiologi lensa dapat 

mengganggu proses penglihatan hingga menyebabkan kebutaan.1,2,4 Sari 

kepustakaan ini bertujuan untuk membahas anatomi dan fisiologi lensa normal, 

sehingga dapat membantu memahami kondisi patologis lensa dengan lebih mudah. 

 

II. Perkembangan Lensa 

     Mata terbentuk dari beberapa lapisan embrional, yaitu ektoderm permukaan, 

neuroektoderm, mesoderm, dan neural crest cells. Proses organogenesis mata 

dimulai sejak hari pembuahan ke-22. Pembentukan mata dimulai dengan 

pembentukan sulkus optikus pada neural pit. Lensa merupakan salah satu struktur 

mata yang terbentuk di awal kehamilan dan terus mengalami perubahan sepanjang 

kehidupan.1,3,4 

     Perkembangan lensa terus berjalan sepanjang kehidupan. Sel epitel lensa 

membelah dan berdiferensiasi membentuk serat lensa. Sel dan serat lensa tidak ada 

yang dieliminasi sepanjang kehidupan. Serat lensa dipadatkan ke tengah lensa 

membentuk korteks dan nukleus lensa.3,4,6 
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2.1 Embriologi Lensa 

     Proses pembentukan lensa dimulai pada hari pembuahan ke-27. Proses ini 

dimulai dengan pembelahan sel-sel pada lapisan ektoderm permukaan membentuk 

plakoda lensa. Plakoda lensa kemudian invaginasi ke arah cawan optik untuk 

membentuk lens pit. Invaginasi lens pit terus berlangsung semakin dalam sampai 

menutup di bagian anterior dan membentuk vesikel lensa pada pembuahan hari ke-

30 sampai 33.1,3,4 

 

 
 

Gambar 2.1 Embriologi lensa 
                                                                           Dikutip dari: Brar VS dkk.1      

      

     Vesikel lensa terdiri dari sel-sel epitel kuboid. Epitel pada bagian anterior 

vesikel lensa mempertahankan jumlah dan lapisannya. Sel-sel pada bagian lain 

memanjang dan membelah sampai mengisi lumen vesikel. Proses pembelahan sel-

sel epitel posterior membentuk serat primer lensa. Masing-masing ujung serat 

primer lensa bertemu di bagian anterior dan posterior membentuk sutura Y. Lensa 

juga memiliki serat sekunder yang terbentuk dari pembelahan dan diferensiasi sel-

sel epitel vesikel lensa bagian ekuator. Kapsul lensa terbentuk dari perkembangan 

sel-sel epitel di bagian terluar.1,4,7 

     Lensa memiliki suplai pembuluh darah selama masa organogenesis. Tunica 

vasculosa lentis merupakan percabangan arteri hyaloid yang memberikan nutrisi 

selama proses organogenesis lensa. Arteri hyaloid mulai mengalami regresi pada 
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bulan ke-6 masa gestasi sampai regresi penuh pada bulan ke-8. Humor akuos dan 

humor vitreus menyuplai kebutuhan nutrisi dan sistem pembuangan lensa setelah 

arteri hyaloid mengalami regresi. Proses ini menyebabkan lensa menjadi 

avaskular.3,4,8 

 

2.2 Perkembangan Lensa Setelah Kelahiran 

     Perkembangan lensa bergantung pada proliferasi sel epitel dan proses 

diferensiasi menjadi serat lensa. Seluruh sel epitel lensa memiliki aktivitas mitosis 

yang sama saat pembentukan vesikel lensa pada masa organogenesis. Aktivitas 

mitosis dan sintesis DNA sel lensa menjadi terbatas hanya di bagian anterior setelah 

serat primer dan sekunder terbentuk.1,6,7 

 

 
 

Gambar 2.2 Serat lensa 
                                         Dikutip dari: Levin dkk.3      

  

     Sel epitel lensa hanya terdapat di bagian anterior lensa setelah proses 

organogenesis lensa berakhir. Lapisan epitel ini terletak tepat di belakang kapsul. 

Lensa mulai memiliki sel epitel dengan aktivitas yang spesifik setelah kelahiran. 

Sel epitel pada area pre-ekuator merupakan sel dengan aktivitas mitosis dan 

diferensiasi paling tinggi. Area ini disebut dengan zona germinativum. Sel pada 

zona germinativum memiliki waktu siklus sel yang lebih singkat dibandingkan sel 

epitel di bagian lain. Sel epitel di bagian tengah memiliki bentuk kuboid dengan 

aktivitas mitosis terbatas. Sel pada zona transisional di belakang ekuator memiliki 

aktivitas mitosis sangat rendah dan memiliki karakteristik morfologi menyerupai 

serat lensa.4,6,7 
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     Serat lensa merupakan hasil diferensiasi sel epitel lensa yang sudah tidak 

memiliki kemampuan untuk mitosis dan metabolisme. Serat lensa kehilangan 

seluruh organel seiring dengan proses diferensiasi, oleh karena itu serat lensa tidak 

lagi mengikuti alur siklus sel. Proses diferensiasi merubah bentuk sel epitel menjadi 

heksagonal dengan ukuran yang memanjang. Susunan serat lensa yang teratur dan 

rapat menyebabkan lensa menjadi transparan.2,5,7  

 

III. Struktur Lensa 

     Lensa merupakan struktur transparan dan avaskular yang berperan penting 

dalam proses penglihatan. Bentuk dari lensa adalah bikonveks asimetris yang 

berfungsi untuk memberikan kekuatan refraktif pada lensa. Lensa harus 

mempertahankan transparansi, kekuatan refraktif, dan indeks refraksi yang lebih 

tinggi dibandingkan cairan sekitar agar dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik.1,2,9 

 

3.1 Anatomi Lensa 

     Lensa terletak di belakang iris dan di depan badan vitreus. Bentuk lensa adalah 

bikonveks asimetris, dengan ekuator memisahkan bagian anterior dan posterior. 

Diameter lensa saat lahir adalah 6,4 mm dengan ketebalan 3,5 mm dan berat 90 mg. 

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

sekitar 255 mg. Struktur lensa dari luar ke dalam terdiri dari kapsul, epitel, korteks 

dan nukleus.1,3,4    

   

   
Gambar 3.1 Anatomi lensa 

                                  Dikutip dari: Tsai dkk4 
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     Lensa memilliki struktur pendukung disekitarnya. Serat-serat zonular berfungsi 

untuk menyokong lensa tetap pada posisinya. Serat zonular menghubungkan lensa 

ke bagian epitel tidak berpigmen badan siliar pada 1,5 mm anterior dari ekuator dan 

1,25 mm posterior dari ekuator. Kontraksi dan relaksasi dari serat zonular dan otot 

siliar merupakan bagian dari proses akomodasi lensa. Proses akomodasi mengubah 

bentuk lensa menjadi lebih cembung, didukung oleh elastisitas kapsul lensa.2–4 

 

 

Gambar 3.2 Struktur lensa 
                                   Dikutip dari: Tsai dkk.4 

           

     Kapsul lensa merupakan struktur membran basalis yang menyelubungi lensa. 

Membran ini tidak memiliki sel dan tersusun oleh kolagen tipe IV, matriks 

glikoprotein, dan glikosaminoglikan bersulfat. Kolagen tipe IV memberikan sifat 

elastis pada kapsul. Ketebalan kapsul berbeda-beda pada setiap bagiannya. Kapsul 

posterior merupakan bagian paling tipis dengan ketebalan 2-4 µm. Bagian kapsul 

paling tebal berada di anterior dan posterior zona pre-ekuator yaitu 21-23 µm.3,9,10 

 

3.2 Histologi Lensa      

     Histologi lensa tersusun dari sel kuboid selapis yang membentuk lapisan epitel. 

Susunan sel epitel berada tepat di bawah kapsul lensa bagian anterior. Sel-sel epitel 

yang berada di bagian tengah merupakan sel yang aktif bermetabolisme dan 

berperan dalam transportasi zat dan molekul antara lensa dan humor akuos. Sel 

epitel yang berada di area pre-ekuator disebut dengan zona germinativum, 

sementara area di belakang ekuator disebut zona transisional.2,4,7 
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     Zona germinativum merupakan kumpulan sel epitel dengan aktivitas mitosis 

tinggi yang terletak pada area pre-ekuator. Sel epitel pada bagian tengah memiliki 

aktivitas mitosis yang terbatas, sementara bagian posterior lensa tidak memiliki sel 

epitelium. Sel epitel membentuk serat lensa melalui proses diferensiasi. Perubahan 

yang terjadi saat diferensiasi sel yaitu, ukuran sel memanjang, massa protein 

bertambah, serat membran sel bertambah, dan perlahan sel kehilangan organel.1,4,11 

 

  
 

Gambar 3.3 Potongan melintang lensa 

              Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

     Proses diferensiasi lensa merupakan proses perubahan bentuk sel epitel lensa 

tanpa mengeliminasi sel tersebut. Sel lensa tidak terbuang dan tidak mengalami 

degenerasi selama proses pembentukan serat lensa. Serat lensa baru mendorong 

serat lensa lama ke arah tengah lensa. Hal ini membedakan antara korteks dan 

nukleus lensa. Nukleus lensa terbentuk dari padatan serat lensa yang lebih tua, 

termasuk nukleus embrional dan nukleus fetal yang terbentuk saat masa 

organogenesis. Korteks terdiri dari serat lensa yang baru dibuat dan berada di 

lapisan lebih luar.3,11,12 

 

IV. Fisiologi Lensa 

     Lensa memiliki fungsi yaitu mempertahankan transparansi lensa, meneruskan 

cahaya yang masuk ke mata agar bayangan terfokus tepat di retina, serta melakukan 

proses akomodasi. Fungsi fisiologis lensa saling mendukung dalam proses 

penglihatan. Komposisi biokimia lensa, aktivitas metabolisme lensa, dan 

mekanisme pertahanan terhadap radikal bebas sangat memengaruhi kemampuan 
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lensa dalam mempertahankan fungsi fisiologis. Keseimbangan protein, air, dan 

elektrolit lensa dapat menjaga transparansi lensa. Metabolisme energi dan 

kemampuan lensa untuk menangkal radikal bebas memengaruhi integritas dan 

struktur lensa.1,3,4 

     Komposisi biokimia lensa terutama air dan protein berperan penting untuk 

mempertahankan indeks refraksi dan transparansi lensa. Lensa dipertahankan 

dalam kondisi relatif dehidrasi untuk menjaga indeks refraksi lebih besar 

dibandingkan humor akuos dan humor vitreus. Lensa memiliki indeks refraksi 

sebesar 1,4 di bagian tengah dan 1,36 di bagian perifer. Kekuatan refraksi lensa 

adalah 20 dioptri dari total 60 dioptri kekuatan refraksi mata. Kekuatan refraksi 

lensa bertambah saat lensa menjadi lebih cembung saat akomodasi.3,4,9 

     Akomodasi merupakan mekanisme saat mata merubah titik fokus dari 

penglihatan jauh ke penglihatan dekat. Upaya untuk melihat dekat menimbulkan 

tiga reaksi fisiologis, yaitu: akomodasi mata, miosis dan konvergensi mata. 

Akomodasi terjadi ketika bentuk lensa berubah karena aksi dari otot-otot zonular 

dan otot siliar. Otot siliar memiliki serat otot yang berbentuk cincin, sehingga ketika 

otot-otot siliar berkontraksi diameter cincin otot berkurang, tarikan serat zonular 

berkurang dan menyebabkan bentuk lensa menjadi lebih cembung.2,3,5  

 

4.1 Biokimia Lensa 

     Lensa terdiri dari 33% protein, 66% air, dan 1% zat lain. Protein pada lensa 

terdiri dari protein larut air dan protein tidak larut air. Perbandingan komposisi 

kedua jenis protein ini berubah seiring bertambahnya usia. Protein larut air 

mendominasi komponen protein penyusun lensa dan berperan untuk 

mempertahankan transparansi lensa. Protein tidak larut air dalam lensa semakin 

bertambah pada usia tua. Peningkatan komposisi protein tidak larut air dan agregasi 

protein menyebabkan kekeruhan lensa pada usia tua.4,10,13  

     Protein kristalin menyusun 90-95% protein larut air dalam serat lensa. Partikel 

kristalin lensa tersusun secara rapat dan teratur sehingga berkas cahaya dapat 

melewati lensa dengan mudah. Jarak antar partikel dan kestabilan struktur kristalin 
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berkontribusi pada transparansi lensa. Molekul protein yang menggumpal pada 

kondisi patologis menyebabkan lensa menjadi keruh.13–15 

     Lensa memiliki dua kelompok besar kristalin yaitu kristalin α dan kristalin β,γ. 

Kristalin α merupakan jenis protein dengan ukuran molekul besar yaitu 600-800 

kDa. Kristalin α memiliki fungsi utama untuk mencegah agregasi, dan mencegah 

denaturasi protein kristalin lain. Kristalin β,γ memiliki massa molekul yang lebih 

kecil dari kristalin α dan memiliki struktur molekul yang stabil. Kristalin β,γ 

berperan sebagai proteksi dari sinar ultra violet dan mencegah fotooksidasi lensa 

pada proses penuaan lensa.3,4,13 

     Protein-protein tidak larut air yang menyusun lensa dibagi dua berdasarkan 

kelarutan terhadap urea. Protein larut urea terutama terdapat pada protein 

sitoskeletal yang menyusun rangka lensa. Protein tidak larut urea pada lensa 

terdapat pada protein penyusun membran serat lensa.1,3,4 

     Protein larut urea pada lensa terdiri dari mikrofilamen dan mikrotubulus, mirip 

dengan yang ditemukan pada sel lain. Lensa memiliki dua macam filamen 

intermediat khas, yaitu vimentin dan beaded filament yang terbentuk oleh protein 

phakinin dan filensin. Filamen intermediat ini berperan dalam proses diferensiasi 

serat lensa.1,3,13 

     Protein tidak larut urea pada lensa 50% disusun oleh akuaporin. Protein ini 

muncul di serat lensa saat proses diferensiasi. Akuaporin terletak di membran sel 

lensa dan berfungsi sebagai sarana transportasi air. Akuaporin mengalami 

proteolisis dan membentuk fragmen protein yang lebih kecil seiring bertambahnya 

usia. Fragmen protein ini mendominasi komposisi nukleus lensa.4,9,10  

     Akuaporin berperan dalam menjaga keseimbangan air dalam lensa sebagai 

gerbang transportasi air antar serat lensa. Lensa memiliki kandungan air dan 

natrium (Na+) lebih rendah dibandingkan humor akuos yaitu 10 mmol/L. 

Kandungan kalium (K+) pada lensa, sebaliknya lebih tinggi dibandingkan humor 

akuos yaitu 120 mmol/L. Perbedaan konsentrasi tersebut mengakibatkan 

perpindahan K+ keluar lensa dan Na+ masuk ke dalam lensa diikuti dengan ion 

klorida (Cl-). Perbedaan tekanan osmotik yang terjadi menyebabkan air berpindah 

dari luar ke dalam lensa. Air yang terlalu banyak di dalam lensa dapat menyebabkan 
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edema pada lensa. Mekanisme tersebut menyebabkan lensa menjadi keruh, oleh 

karena itu keseimbangan ion dan air dalam lensa harus terjaga.3,11,16 

     Keseimbangan ion dan air pada lensa diatur oleh proses difusi pasif dan aktif. 

Proses difusi pasif dipengaruhi oleh permeabilitas membran sel lensa. Proses difusi 

aktif diatur oleh sistem pompa Na-K. Pompa Na-K menghidrolisis adenosine 

triphosphate (ATP) untuk memompa Na+ keluar lensa dan K+ masuk ke lensa 

dengan bantuan enzim Na-K ATPase. Sistem pompa ini terdapat pada permukaan 

anterior lensa, epitelium, dan bagian luar serat lensa imatur.1,3,4 

 

    
 

Gambar 4.1 Teori pump-leak  
                                Dikutip dari: Tsai dkk.4 

     
     Teori pump-leak menjelaskan keseimbangan antara proses difusi aktif dan pasif 

yang terjadi di lensa. Teori ini menyebutkan bahwa kalium dan asam amino masuk 

ke lensa melalui proses transpor aktif di anterior lensa dan dikeluarkan melalui 

difusi pasif pada posterior lensa. Ion natrium masuk ke dalam lensa secara difusi 

pasif melalui bagian posterior lensa dan dikeluarkan secara aktif melalui 

mekanisme pompa di epitel lensa.2–4   
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4.2 Metabolisme Lensa 

     Metabolisme lensa memiliki tujuan utama untuk mempertahankan transparansi 

lensa. Energi dalam bentuk ATP dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan air dan 

elektrolit dalam lensa demi mencegah kekeruhan. Proses metabolisme energi pada 

lensa dapat terjadi dalam kondisi anaerob maupun aerob.3,10,16 

 

 
 

Gambar 4.2 Metabolisme glukosa lensa 

ATP: adenosine triphosphate. ADP: adenosin 

difosfat. NADP: nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate. NADPH: reduced nicotinamide adenine 

dinucleotide phosphate. NADH: nicotinamide 

adenosine dinucleotide hydrogen. 

                                                           Dikutip dari: Brar dkk.1 

     

     Lensa mendapatkan energi melalui proses metabolisme glukosa. Glukosa dapat 

masuk ke dalam lensa dari humor akuos melalui difusi sederhana dan difusi 
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terfasilitasi. Enzim heksokinase mengubah glukosa menjadi glukosa-6-fosfat (G6P) 

melalui proses fosforilasi. Proses ini 70-100 kali lebih lambat dibandingkan reaksi 

oleh enzim glikolisis lensa lain. G6P selanjutnya dimetabolisme melalui jalur 

glikolisis anaerob atau Hexose Monophosphate Shunt (HMP shunt).1,4,10    

     Metabolisme glukosa di dalam lensa 80% melalui proses glikolisis anaerob. 

Proses ini menggunakan enzim fosfofruktokinase untuk reaksi fosforilasi fruktosa-

6-fosfat. Metabolisme melalui glikolisis anaerob menghasilkan 2 ATP dari setiap 

molekul glukosa. Jalur metabolisme ini tidak efisien jika dibandingkan siklus krebs 

yang aerobik. Siklus krebs menghasilkan 36 molekul ATP dari setiap molekul 

glukosa. Sebanyak 3% glukosa dalam lensa dimetabolisme melalui siklus krebs dan 

dapat memenuhi 25% kebutuhan lensa.1,3,4   

     Metabolisme glukosa pada lensa tidak hanya menghasilkan ATP. HMP shunt 

menghasilkan reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) 

yang digunakan dalam metabolisme glutathione untuk mengeliminasi radikal bebas 

Jalur HMP shunt memetabolisme 5% dari total G6P yang terbentuk. Metabolisme 

melalui HMP shunt dapat meningkat pada kondisi kadar glukosa lensa yang 

meningkat.3,16,17 

     Kadar glukosa yang meningkat pada lensa dapat mengaktivasi jalur sorbitol. 

Glukosa yang tidak diubah menjadi G6P diubah menjadi sorbitol oleh enzim aldosa 

reduktase. Jalur sorbitol memetabolisme 4% glukosa lensa. Enzim aldosa reduktase 

memiliki afinitas yang rendah terhadap glukosa sehingga pada kondisi fisiologis 

hanya sedikit glukosa yang melalui jalur sorbitol.1,4,16    

     Peningkatan kadar glukosa memicu metabolisme jalur sorbitol lebih tinggi 

dibanding jalur glikolisis anaerob. Glukosa diubah menjadi sorbitol kemudian 

menjadi fruktosa pada jalur sorbitol. Akumulasi sorbitol terjadi sebelum perubahan 

menjadi fruktosa. Keadaan ini menyebabkan retensi sorbitol pada lensa. Akumulasi 

nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) menstimulasi HMP shunt 

sehingga fruktosa ikut meningkat. Peningkatan sorbitol dan fruktosa menyebabkan 

peningkatan tekanan osmotik lensa. Peningkatan tekanan osmotik lensa 

menyebabkan pembengkakan lensa, gangguan struktur sitoskeletal, dan kekeruhan 

lensa.3,4,16 
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 4.3 Pertahanan Terhadap Radikal Bebas 

     Radikal bebas berasal dari hasil samping aktivitas metabolisme atau berasal dari 

faktor eksternal seperti energi radiasi. Radikal bebas dapat merusak lensa karena 

sifat yang sangat reaktif. Reaksi antara radikal bebas dan molekul pada lensa dapat 

secara langsung merusak struktur DNA, protein, dan lipid penyusun korteks lensa. 

Perubahan struktur molekul ini dapat menyebabkan kekeruhan pada lensa, sehingga 

lensa harus memiliki mekanisme pertahanan terhadap radikal bebas 3,10,13 

 

 
 

Gambar 4.3 Mekanisme eliminasi radikal bebas lensa 

                                                NADP: nicotinamide adenine dinucleotide phosphate.   

                                                NADPH: reduced nicotinamide adenine dinucleotide  

                                                phosphate.  

                                                    Dikutip dari: Tsai dkk.4 

      

     Lensa memiliki mekanisme pertahanan untuk melawan radikal bebas. 

Mekanisme pertahanan tersebut melibatkan glutathione, enzim-enzim, dan vitamin 

C. Zat-zat tersebut bekerja sama untuk menghilangkan hidrogen peroksida (H2O2) 

dan anion superoksida O2
-. Enzim-enzim yang terlibat dalam proses eliminasi 

radikal bebas adalah superoksida dismutase, katalase, dan glutathione peroksidase. 

Enzim superoksida dismutase berfungsi sebagai katalis proses eliminasi O2
-. Enzim 

katalase berfungsi untuk menghancurkan H2O2 yang dihasilkan superoksida 

dismutase. Enzim glutathione peroksidase berfungsi sebagai katalis pembentukan 

glutathione disulfida (GSSG) yang selanjutnya dikonversi kembali menjadi 

glutathione (GSH) oleh glutathione reduktase menggunakan NADPH. Mekanisme 
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tersebut menunjukkan bahwa glutathione berperan dalam eliminasi radikal bebas di 

lensa.4,13,17 

     Glutathione merupakan molekul tripeptida intraseluler yang terdiri dari tiga 

asam amino yaitu sistein, glutamat, dan glisin. Glutathione memiliki fungsi sebagai 

antioksidan utama untuk mengeliminasi radikal bebas di lensa. Glutathione mampu 

mengeliminasi spesies oksigen reaktif dan melindungi komponen protein lensa 

yang rawan teroksidasi. Sel epitel dan korteks serat lensa secara alami 

memproduksi glutathione, namun kemampuan produksi ini tidak dimiliki oleh serat 

nukleus yang sudah tidak memiliki organel dan tidak memiliki kemampuan 

metabolisme. Kadar glutathione terus berkurang seiring waktu, sehingga 

mekanisme pertahanan lensa terhadap radikal bebas semakin berkurang pada usia 

tua.3,4,10 

 

V. Simpulan 

     Lensa sebagai media refraksi memiliki peran penting dalam proses penglihatan. 

Lensa terdiri dari kapsul, epitel, korteks, dan nukleus. Komponen lensa tidak ada 

yang mengalami degradasi atau terbuang sejak organogenesis. Keseimbangan air, 

protein, dan elektrolit sebagai penyusun utama lensa berfungsi untuk 

mempertahankan struktur dan transparansi lensa. Keseimbangan air dan elektrolit 

lensa dapat terjaga melalui mekanisme difusi pasif dan difusi aktif yang 

membutuhkan energi. Lensa mendapatkan energi dalam bentuk ATP melalui 

metabolisme glukosa. Hasil metabolisme glukosa dalam bentuk NADPH 

dibutuhkan untuk mekanisme pertahanan terhadap radikal bebas. 
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