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I. Pendahuluan 

     Retina merupakan lapisan saraf semi transparan yang melapisi dua pertiga 

bagian dalam dari posterior bola mata. Retina berfungsi untuk mengubah cahaya 

menjadi impuls saraf yang selanjutnya diteruskan ke korteks oksipital melalui 

nervus optikus. Fungsi ini didukung oleh salah satu lapisan laminar dari retina yaitu 

epitel pigmen retina (EPR).1–3 

     Epitel pigmen retina merupakan selapis sel epitel heksagonal yang berasal dari 

neuroektodermis. Lapisan EPR terletak diantara segmen luar sel fotoreseptor dan 

membran Bruch. Komponen penyusun dan polaritas struktur lapisan EPR 

mempengaruhi fungsi fisiologi dari lapisan tersebut.1,3,4 

     Epitel pigmen retina mendukung fungsi dasar fisiologi dari retina, termasuk 

didalamnya proses penglihatan. Sel EPR juga berperan dalam biokimia dan 

metabolisme absorpsi cahaya, fagositosis segmen luar fotoreseptor, regenerasi 

vitamin A, proteksi terhadap stres oksidatif, adhesi retina, transpor nutrisi dan ion 

epitel pigmen retina, serta sekresi sitokin dan faktor pertumbuhan.2,4,5 Sari 

kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang biokimia dan metabolisme sel 

EPR. 

 

II.  Anatomi Retina 

     Perkembangan retina berasal dari neuroektodermis vesikula optik. Retina 

dibatasi oleh ora serata di bagian anterior dan nervus optikus pada posterior. 

Lapisan retina paling tebal 0,23 mm terdapat pada berkas papilomakular dekat 

diskus optik dan paling tipis terdapat di ora serata 0,11 mm.1–3 

     Retina terbagi menjadi dua struktur utama yaitu lapisan neurosensoris pada 

bagian dalam dan lapisan EPR pada bagian luar. Lapisan neurosensoris retina terdiri 

dari lapisan-lapisan neuron berbeda yang dihubungkan oleh sinaps. Lapisan retina 

neurosensoris dari bagian dalam ke luar terdiri dari membran limitan interna, 

lapisan serabut saraf, lapisan sel ganglion, lapisan pleksiform dalam, lapisan 

nuklear dalam, membran limitan tengah, lapisan pleksiform luar, lapisan nuklear 

luar, membran limitan eksterna, segmen dalam, dan segmen luar fotoreseptor.2,4,6  
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     Retina mendapatkan vaskularisasi dari dua sumber pembuluh darah yaitu arteri 

retina sentralis dan koriokapilaris. Arteri retinal sentralis memperdarahi retina 

bagian dalam yaitu lapisan nuklear dalam, lapisan pleksiform dalam, lapisan sel 

ganglion, lapisan serabut saraf, dan membrane limitan dalam. Koriokapilaris 

memperdarahi bagian luar dari retina mulai dari lapisan pleksiform luar, lapisan 

nuklear luar, fotoreseptor segmen dalam dan segmen luar, epitel pigmen retina 

hingga koroid. Pembuluh darah retina tersusun dari lapisan endotel yang tidak 

berongga sehingga membentuk sawar darah retina di bagian dalam.1,6,7 
 

 
 

Gambar 2.1 Struktur lapisan pada retina 
      Dikutip dari: Brar dkk.1 

 
III. Epitel Pigmen Retina 

     Epitel pigmen retina merupakan lapisan tunggal yang terletak di antara lapisan 

neurosensoris dan koroid. Sel EPR pada masa perkembangan embriologi, terbentuk 

dari lapisan luar cawan optik. Bagian lumen dan permukaan apikal dari epitel akan 

membentuk EPR dan ruang subretinal.1,3,6 

     Sel EPR memiliki ikatan jaringan yang rapat antar sel. Ikatan jaringan ini 

berperan dalam proses metabolisme dan mencegah zat toksik masuk ke dalam retina 

dengan menjalankan fungsinya sebagai tempat pertukaran zat. Ikatan antar sel juga 

merekatkan ruang subretina yang berfungsi sebagai penyaring makromolekul dan 

pertukaran zat dari koriokapilaris.2,4,7 
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     Struktur morfologi dan fungsi EPR memiliki peran yang penting dalam proses 

penglihatan. Morfologi pada lapisan EPR terdiri dari mitokondria, badan golgi, 

fagosom, lisosom, granula melanin, retikulum endoplasma kasar dan halus, serta 

lipofusin. Lapisan EPR mendukung fungsi-fungsi penting untuk fisiologi.3,5,8 

 

3.1 Anatomi, Histologi, dan Topografi Epitel Pigmen Retina 

     Epitel pigmen retina merupakan selapis sel heksagonal terdiri dari sitoplasma 

yang mengandung pigmen melanin. Melanin merupakan pigmen dengan struktur 

kompleks yang disintesis oleh melanosom. Melanosom berperan pada viariasi 

pigmentasi EPR sehingga memberikan pola fundus. Melanosom juga ikut berperan 

dalam proses penyerapan cahaya.2,3,4 

 

 
 

Gambar 3.1 Anatomi dan struktur dari EPR 
       Dikutip dari: Klettner dkk.3 
 
     Jumlah sel pada EPR berkisar antara 3,6 hingga 6,1 juta sel. Kepadatan sel EPR 

menurun dari fovea 4.220 sel/mm2 ke bagian sentral 3.002 sel/mm2, dan ke bagian 

perifer 1600 sel/mm2. Sel EPR di fovea memiliki nilai terendah dengan rasio antar 

sel fotoreseptor dan sel EPR 20 banding 1 lalu meningkat hingga 40 banding 1 di 

daerah perifer.4,6,7 

     Lapisan EPR terdiri dari dua membran yaitu membran apikal dan membran 

basal. Membran apikal dari EPR terintegrasi dengan segmen luar fotoreseptor dan 

interphotoreceptor matrix (IPM), sedangkan bagian membran basal terletak 
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disebelah lapisan dalam kolagen membran Bruch. Struktur ini berfungsi dalam 

perkembangan fotoreseptor.2–4 

     Membran apikal memiliki mikrovili yang meluas hingga ke segmen luar 

fotoreseptor. Membran apikal ini sensitif terhadap cahaya, berperan penting dalam 

fagositosis, pergerakan melanin, dan perlekatan retina neurosensoris. Retina dan 

EPR memisahkan ruang potensial yang dikenal dengan ruang subretina. Ruang 

subretina terdiri dari IPM yang tersusun dari protein dan proteoglikan. Pemisahan 

pada ruang subretina dengan sel fotoreseptor dapat menyebabkan akumulasi cairan 

yang menyebabkan hilangnya fungsi fotoreseptor.1,3,6      

     Membran basal EPR merupakan lapisan terdalam dari membran Bruch yang 

memiliki ketebalan rata-rata 0,15 mm. Desmosom serta hemidesmosom terdapat di 

membran plasma basal yang merekatkan EPR dan membran Bruch. Desmosom, 

zonula occludens, zonula adheren, dan gap junction yang terletak di permukaan 

lateral berfungsi untuk mempertahankan permeabilitas paraseluler, integritas 

seluler, dan menghubungkan sel-sel EPR.1,3,11 

 

3.2 Komposisi Biokimia Epitel Pigmen Retina 

Metabolisme aktif pada lapisan EPR memerlukan energi. Proses metabolisme 

glukosa pada EPR melalui jalur glikolisis, siklus krebs, atau jalur pentosa fosfat. 

Glukosa merupakan sumber karbon utama untuk metabolisme energi dan 

perubahan protein. Epitel pigmen retina mengandung lebih dari 80% air dan 

komposisi lainnya berupa protein, lemak, serta asam nukleat.1,2,4 

     Lapisan EPR memiliki 850 protein, terdiri dari enzim hidrolitik seperti glutation, 

peroksidase, katalase, dan dismutase superoksida, yang penting dalam proses 

detoksifikasi. Protein lainnya seperti miosin, aktin, a-actinin, fodrin, dan vinculin 

juga ditemukan pada lapisan EPR. Protein pompa natrium kalium terdapat di 

membran apikal lapisan EPR. Protein ini menggunakan energi yang berasal dari 

hidrolisis adenosine trifosfat (ATP) untuk transpor natrium dan kalium melawan 

gradien elektrokimia. Protein lainnya yang hanya terdapat di lapisan EPR ialah 

RPE-specific protein 65 kDa (RPE65). Protein ini berfungsi sebagai isomerisasi 

dan hidrolisis vitamin A.2,4,7 
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     Epitel Pigmen Retina memiliki komposisi lemak sebanyak 3%, yang sebagian 

besar terdiri dari fosfolipid. Kadar asam lemak jenuh pada lapisan EPR cukup tinggi 

dibanding segmen luar retina lainnya. Asam ribonukleat merupakan produk hasil 

sintesis dari lapisan EPR yang berperan dalam metabolisme sel, fagositosis, dan 

memelihara jalur retinoid.1,2,7 

 

3.3 Fungsi Fisiologis Epitel Pigmen Retina 

     Epitel pigmen retina memiliki peran penting dalam fungsi dan proses 

penglihatan. Lapisan EPR menjadi bagian dari proses penglihatan melalui peran 

fisiologisnya terhadap siklus penglihatan, regenerasi vitamin A, fagositosis segmen 

luar fotoreseptor, serta transpor nutrisi dan ion epitel pigmen retina. Peran lain 

dalam proses penglihatan yaitu absorpsi cahaya, sekresi sitokin serta faktor 

pertumbuhan, adhesi retina, dan proteksi terhadap stres oksidatif. Peran biokimia 

dan metabolisme menjalankan serangkaian fungsi fisiologis ini.2,3,7 
 

 
 

Gambar 3.2 Fungsi fisiologis pada EPR 
             PEDF: pigment epithelium derived factor, VEGF:   

 Vascular endothelial growth factor. 
 Dikutip dari: Brar dkk.1 

  
     Peran-peran fisiologis ini didukung oleh beberapa komponen sel pendukung, 

seperti protein pompa, melanin, dan fagosom. Protein pompa berperan sebagai 

pendukung transpor aktif ion dan molekul. Melanin yang dihasilkan oleh 

melanosom berfungsi dalam penyerapan cahaya. Fagosom berperan aktif dalam 

proses fagositosis yang terjadi di dalam sel EPR.1,4,7 
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     Hubungan antara fotoreseptor dengan lapisan EPR merupakan hubungan timbal 

balik. Lapisan EPR yang mengalami disfungsi akan mempengaruhi fotoreseptor 

begitu juga sebaliknya. Penyakit degeneratif dan atrofi retina merupakan salah satu 

contoh penyebab perubahan pada lapisan EPR yang dapat terlihat secara klinis.3,4,5 

 

3.3.1 Absorpsi Cahaya 

     Lapisan EPR berperan dalam keseimbangan fungsi dari fotoreseptor, salah 

satunya ialah sebagai absorpsi untuk menyerap cahaya berlebih. Cahaya yang 

masuk ke dalam mata akan difokuskan ke retina dan diubah menjadi gelombang 

listrik untuk diteruskan ke otak. Cahaya berlebih akan diserap oleh granula melanin 

yang berada di membran apikal dari lapisan EPR.8–10 

     Melanin merupakan hasil sintesis dari melanosom yang berperan dalam 

penyerapan cahaya. Struktur kompleks yang dimiliki oleh melanin terdapat di retina 

dan traktus uvea. Melanin juga memiliki peran sebagai fotoprotektif di lapisan EPR 

dengan mencegah aktivasi Reactive Oxygen Species (ROS).3,4,9 

     Melanin mencegah kerusakan-kerusakan pada retina dengan menyerap foton-

foton cahaya bebas, mengurangi penyebaran cahaya, dan meningkatkan resolusi 

gambar sehingga fungsi tajam penglihatan terjaga. Fotoreseptor dan pigmen lainnya 

seperti caretonoids, lutein, zeaxanthin, dan meso-zeaxanthin juga ikut berperan 

dalam proses penyerapan cahaya.2,9,10 

 

3.3.2 Fagositosis Segmen Luar Fotoreseptor 

     Energi cahaya yang besar pada retina akan meningkatkan pembentukan radikal 

bebas. Keadaan ini menyebabkan segmen luar fotoreseptor terpapar senyawa toksik 

sehingga menimbulkan kerusakan pada struktur tersebut. Sel fotoreseptor yang 

mengalami degradasi akan dicerna oleh fagositosis di dalam sel EPR. Silia pada 

segmen luar fotoreseptor akan membantu proses regenerasi tersebut setiap sebelas 

hari.1,3,4,7 

    Proses fagositosis segmen luar fotoreseptor di lapisan EPR akan melalui tiga 

tahap yaitu rekognisi, internalisasi, dan pencernaan. Tahap rekognisi dimulai ketika 

milk fat globue-EGF 8 (MFG-E8), growth arrest-specific gene 6 (Gas6), dan 
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protein S membentuk ikatan. Protein MFG-E8 berikatan dengan integrin avb5, 

Gas6, dan protein S. Ikatan ini akan bergabung dengan mer tyrosine kinase 

(MerTK) yang terdapat pada sel EPR dan membentuk focal adhesion kinase (FAK) 

menuju bagian apikal. Proses penggabungan yang terjadi pada bagian apikal dari 

sel EPR memicu proses autofosforilasi.4,7,11 

 

 
  

Gambar 3.3 Mekanisme fagositosis segmen luar fotoreseptor 
 POS: photoreceptor outer-segments, PS: phosphatidylserine,      
 MFG: milk fat globe-EGF, FAK: focal adhesion kinase,  
 MerTK: mer tyrosine kinase, Gas6: growth arrest-specific   
 gene 6>, EPR: epitel pigmen retina. 
 Dikutip dari: Lynch.11 

 
     Tahap internalisasi terjadi ketika sel EPR melakukan enkapsulasi pada segmen 

luar fotoreseptor. Proses tersebut dipicu oleh MerTK setelah terbentuk ikatan pada 

segmen luar fotoreseptor. Protein cahderin secara bersamaan akan berikatan 

dengan protein cahderin lainnya untuk membentuk sebuah jembatan penghubung. 

Protein catenin yang terletak di sitoplasma dari cahderin akan membentuk 

kompleks protein dengan sitoskeleton aktin. Penyusunan dari aktin ini akan 

membentuk jembatan penghubung antara kedua membran.2,3,6 

     Sel EPR akan melakukan enkapsulasi pada segmen luar fotoreseptor ke dalam 

fagosom. Fagosom akan bergabung dengan endosom dan lisosom membentuk 

fagolisosom. Fagolisosom akan dicerna menjadi molekul yang lebih kecil. Molekul 
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ini akan dikeluarkan dari EPR menuju koroid atau menuju fotoreseptor untuk 

digunakan kembali pada pembentukan diskus yang baru.6,11,13 
      
3.3.3 Siklus Visual 

     Tahap pertama proses penglihatan ialah penyerapan cahaya. Fotoreseptor dan 

melanopsin berperan dalam proses ini. Kromofor opsin yang menyerap cahaya ialah 

11-cis-retinal (11-cis-RAL) untuk selanjutnya dikirim ke fotoreseptor batang oleh 

sel EPR. Hubungan antara fotoreseptor dan EPR memungkinkan pigmen visual ini 

melakukan pembaruan melalui serangkaian reaksi oksidasi-reduksi kompleks dan 

mekanisme transportasi yang disebut dengan siklus visual.1,4,7 

     

 
  

Gambar 3.4 Siklus visual pada retina 
RE: retinal ester, RAL: retinal, ROL: retinol, 
Vit A: vitamin A, RBP: retinol–binding protein, 
CRBP: cellular retinol–binding protein, LRAT: 
letichin retinol acyltransyferase, ABCA4: ATP-
binding cassette transporter protein. 
Dikutip dari: Brar dkk.1 

      

     Siklus visual dimulai dengan reaksi antara foton dan rodopsin yang terdiri dari 

G-coupled receptor protein, opsin (pada sel batang) atau cone-opsin (pada sel 
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kerucut), dan 11-cis-RAL. Reaksi cahaya yang dilepaskan oleh opsin mengubah 

11-cis-RAL menjadi all-trans-RAL di dalam fotoreseptor untuk selanjutnya 

diteruskan menuju EPR menjadi all-trans-retinol (all-trans-ROL). Proses re-

isomerisasi terjadi di dalam EPR untuk selanjutnya ditranspor kembali menuju 

fotoreseptor sebagai proses fototransduksi lebih lanjut.1,3,4 

     Protein ATP-binding cassette (ABCA4) merupakan anggota dari subfamily 

protein A pengikat ATP yang mendukung pemrosesan all-trans-RAL. Molekul all-

trans-ROL masuk menuju IPM dan akan berikatan dengan interphotoreceptor 

retinoid-binding protein (IRBP) untuk masuk ke dalam EPR. Molekul cellular 

retinol binding protein 1 (CRBP1) berada di dalam EPR sebagai protein yang 

membantu menyerap dan mengikat all-trans-ROL melalui serangkaian proses 

enzimatik oleh lecthin retinol acyltransferase (LRAT). 

     Proses enzimatik ini menghasilkan retinyl ester yang mengalami proses 

hidrolisis menjadi 11-cis-RAL untuk selanjutnya ditranspor kembali menuju 

fotoreseptor. Rangkaian proses yang terjadi di dalam lapisan EPR ini disebut 

fotoisomerasi. Proses ini menyebabkan proses depolarisasi hiperpolarisasi yang 

mengirimkan impuls ke otak.3,4,7 

 

3.3.4 Regenerasi Vitamin A 

     Vitamin A merupakan nutrisi yang berperan penting dalam proses penglihatan. 

EPR memiliki peran sebagai penyerapan, penyimpanan, dan mobilisasi terhadap 

vitamin A. Vitamin A masuk serta keluar dari retina melalui pertukaran antara 

lapisan EPR dengan pembuluh darah koriokapilaris dan bagian dalam retina dengan 

pembuluh darah retina.7,9,10 

     Vitamin A bersama retinol-binding protein (RBP) serta transthyretin diteruskan 

menuju EPR melalui proses mediasi reseptor dan transportasi EPR oleh CRBP. 

Transpor CRBP berikatan dengan all-trans-ROL di dalam EPR merupakan sebuah 

rangkaian dari isomerase enzim siklus retinoid. Molekul all-trans-ROL akan 

mengalami esterifikasi oleh enzim LRAT menjadi all-trans-retinyl ester.4,7,9 

     Protein RPE65 mengubah all-trans-retinyl ester menjadi 11-cis-ROL dan 

selanjutnya menjadi 11-cis-RAL. Molekul 11-cis-RAL berikatan dengan protein 
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IRPB meninggalkan sel dan menuju fotoreseptor. Fotoreseptor membutuhkan 11-

cis-RAL untuk memulai siklus penglihatan.1,7,10 

 

3.3.5 Proteksi Terhadap Stres Oksidatif 

     Paparan dan konsumsi energi cahaya yang tinggi menyebabkan terbentuknya 

ROS tingkat tinggi. Retina membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak untuk 

memenuhi kebutuhan energi sehingga rentan terjadi stres oksidatif. Lapisan EPR 

berada dalam tekanan oksigen sebesar 70–90 mmHg untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen tersebut. Hal ini menyebabkan EPR memiliki antioksidan untuk 

melindungi diri dari stres oksidatif yang tinggi pada proses tersebut.1,3,4 

    

 
 

Gambar 3.5 Skematik regulasi sinyal Nrf2 
     ROS: reactive oxygen species, ARE: antioxidant   

 response elements, Keap1: Kelch-like ECH  
 associated protein 1, Nrf2: nuclear factor-erythroid   
 2 p45-related factor 2. 

         Dikutip dari: Handa.4 
 
     Antioksidan yang berada di dalam sel EPR antara lain glutation, thioredoxin, 

nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2 (Nrf2), dan glutaredoxin. Respon 

utama antioksidan pada EPR adalah faktor tranksripsi Nrf2. Pengiriman sinyal Nrf2 

memiliki peran penting pada lapisan EPR. Peran Nrf2 sebagai regulator proses 
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transkripsi untuk menjaga homeostasis dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. 

2-4 

     Substansi Kelxh-like ECH-associated protein 1 (Keap1) menjaga Nrf2 untuk 

tetap berada di sitoplasma pada keadaan normal. Stres oksidatif yang terjadi akan 

mengubah bentuk Keap1 menjadi beberapa residu sistein. Proses perubahan Keap1 

akan menyebabkan aktivasi Nrf2 dan mencegah terjadinya degradasi. Proses 

transkripsi terjadi ketika Nrf2 mengalami translokasi ke nukleus kemudian 

bergabung dengan small maf protein (sMafs) dan mengikat antioxidant response 

element (ARE) pada promotor gen antioksidan untuk menginisiasi proses 

transkripsi. Proses transkripsi ini menyebabkan terbentuknya gen cytoprotective 

yaitu phase 2 detoxifying enzymes dan antioxidant stress proteins.3–5,7 
 
3.3.6 Adhesi Retina 

     Lapisan EPR berperan penting mempertahankan adhesi retina. Penarikan 

fotoreseptor dari lapisan EPR dapat menyebabkan perubahan morfologi dan fungsi 

pada retina. Mekanisme fisiologis adhesi retina dengan EPR dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor mekanik dan faktor metabolik.3,4,5 

      

 
Gambar 3.6 Interdigitasi segmen luar fotoreseptor dengan mikrovili EPR 

     Dikutip dari: Daguet dkk.14 

 
     Faktor mekanik terjadi karena adanya sifat adhesi struktur kompleks IPM dan 

gradien tekanan terhadap cairan. Adhesi dipengaruhi oleh komponen-komponen 

struktur dari kompleks IPM dan sifat pengikat yang menjaga retina tetap melekat 
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pada tempatnya. Komponen-komponen ini terdiri dari protein proteoglikan, 

glikosaminoglikan, dan glikoprotein. Lapisan retina neurosensoris dan EPR 

direkatkan oleh IPM yang berperan sebagai penyokong fisik.4,5,14      

     Gradien tekanan menyebabkan cairan bergerak secara pasif dari vitreus menuju 

retina. Pergerakan ini dipengaruhi oleh tekanan intraokular dan tekanan osmotik 

dari cairan ekstraseluler pada koroid. Tekanan intraokular terdistribusi secara 

merata di dalam rongga vitreus sehingga cairan terus terdorong ke lapisan mata.2,5,14 

     Faktor metabolik terjadi karena proses oksigenasi dan transpor air pada sel EPR. 

Perlekatan retina akan menurun ketika terjadi iskemia. Keadaan ini dapat 

disebabkan oleh efek pelepasan enzim lisosom EPR pada IPM atau karena efek 

iskemia yang terjadi saat transpor aktif air di EPR. Epitel pigmen retina secara aktif 

mengangkut air dari ruang subretina menuju ke koroid. Transpor aktif dan keadaan 

dehidrasi pada subretina menjadi faktor yang penting dalam mempertahankan 

adhesi.1,2,5      

 

3.3.7 Transpor Nutrisi dan Ion Epitel Pigmen Retina 

     Aktivitas metabolisme yang terjadi pada lapisan retina neurosensoris cukup 

tinggi. Hal ini menyebabkan tingginya produksi air dan asam laktat yang 

terakumulasi di ruang subretina. Lapisan EPR melakukan pengeluaran air dan asam 

laktat melalui perannya sebagai transport aktif antar seluler.3,4,7     

     Perpindahan aktif ion Na+ yang terjadi di membran apikal memberikan energi 

pada transpor antar epitel Na+/K+-ATPase. Pompa Na+/K+-ATPase menghidrolisis 

ATP untuk memindahkan ion Na+ keluar dari gradien konsentrat sel sehingga 

mengalami pertukaran dengan ion K+ ke dalam sel. Ion K+ didaur ulang menuju 

ruang subretinal melalui kanal K+ yaitu Kir7.1. Pengeluaran kembali K+ dari sel 

bertujuan untuk menjaga gradien kalium di membran apikal tetap rendah sehingga 

aktivitas Na+/K+-ATPase tetap terjaga.2,3,5 

     Kalium dan klorida masuk ke sitosol lapisan EPR oleh co-transporter Na+2Cl-

K+ menggunakan gradien membran apikal sehingga menyebabkan tingginya 

akumulasi Cl-  di ruang intraselular EPR. Aktivitas Kir7.1 dan Na+/K+-ATPase 

menyebabkan perpindahan Na+ dan K+ kembali ke ruang subretinal. Ion Cl- 
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meninggalkan sel melalui berbagai kanal menuju koriokapilaris melewati membran 

basolateral.5,6,10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.7 Sistem transpor pada EPR 
        Dikutip dari: Gamulescu dkk.5 

 
     Sebagian perpindahan Cl- mengimbangi aktivitas Cl-HCO3- yang berperan 

sebagai co-transporter pemindah HCO3-. Pemindahan ini sebagai regulasi pH pada 

lapisan EPR. Perpindahan air disebabkan oleh perpindahan Cl- antar epitel yang 

terjadi secara osmotik. Keadaan ini menyebabkan potensial negatif pada bagian 

basolateral sehingga terjadi perpindahan air.3,4,14 

 

3.3.8 Sekresi Sitokin dan Faktor Pertumbuhan 

     Lapisan EPR menyekresikan berbagai sitokin serta faktor pertumbuhan yang 

diperlukan sebagai pertahanan integritas struktural retina dan koriokapilaris. 

Faktor-faktor pertumbuhan yang disekresi oleh EPR ialah pigment epithelium-

derived factor (PEDF), vascular endothelial growth factor (VEGF), transforming 

growth factor-b (TGFb), dan berbagai faktor pertumbuhan fibroblas lainnya. 

Sitokin-sitokin dan faktor pertumbuhan memiliki peran penting dalam menjaga 

immune privilege yang terjadi di ruang subretinal, stabilisasi endotel koriokapilaris, 

dan menjaga keseimbangan interdigitas neuron.3–5 
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     Bagian permukaan membran apikal EPR mensekresi PEDF dan TGFb. Sifat 

neuroprotektif terhadap sel-sel yang terdapat pada PEDF mencegah terjadinya 

hipoksia dan apoptosis. Sitokin TGFb berperan dalam regulasi imun untuk 

mencegah terjadinya inflamasi dan mempertahankan integritas jaringan. Protein 

VEGF diproduksi oleh berbagai macam sel di dalam mata seperti sel Muller, 

astrosit, hingga sel saraf terutama oleh membran basal EPR. Peran utama VEGF 

ialah menjaga fungsi keseimbangan dari koriokapilaris dan mempertahankan fungsi 

penetrasi endotel koriokapilaris.2,5,14 

     Lapisan EPR mengekspresikan reseptor untuk sejumlah faktor pertumbuhan dan 

memiliki fungsi lain sebagai regulasi autokrin. Beberapa faktor pertumbuhan 

berkontribusi pada perubahan patologis. Hal ini disebabkan karena lapisan EPR 

merespon perubahan-perubahan dengan melakukan sintesis dan menyekresikan 

faktor pertumbuhan yang berbeda.3,4,7 

 

IV. Simpulan 

     Epitel pigmen retina merupakan selapis sel epitel heksagonal yang memisahkan 

lapisan neurosensoris dengan koroid. Lapisan EPR secara fisiologis berfungsi 

menjaga integritas dan fungsi fotoreseptor. Fungsi fisiologis lapisan EPR dijaga 

melalui aktivitas biokimia dan metabolisme yaitu absorpsi cahaya, fagositosis 

segmen luar fotoreseptor, regenerasi vitamin A, proteksi terhadap stres oksidatif, 

adhesi retina, transpor nutrisi dan ion epitel pigmen retina, sekresi sitokin serta 

faktor pertumbuhan. 
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