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I. Pendahuluan 

     Humor akuos adalah cairan transparan yang mengisi bagian bilik mata depan 

dan bilik mata belakang dari bola mata. Laju produksi dari humor akuos adalah 1,5-

4,5 μL/menit yang dipengaruhi oleh variasi diurnal. Cairan ini diproduksi pada 

prosesus siliar di bilik mata belakang lalu akan mengalir ke bilik mata depan 

melalui pupil. Humor akuos dipisahkan dari darah oleh sawar darah-akuos yang 

tersusun oleh tight junction dari sel epitel dan sel endotel.1–3 

     Badan siliar dan iris merupakan struktur yang berperan dalam proses produksi 

dan regulasi humor akuos didalam bola mata. Badan siliar merupakan bagian 

anterior dari uvea yang terbagi menjadi pars plana dan pars plikata. Pars plikata 

tersusun atas 70-80 prosesus siliaris yang berfungsi dalam pembentukan humor 

akuos. Iris merupakan struktur anatomis yang memisahkan humor akuos menjadi 

bagian pada bilik mata depan dan bilik mata belakang. Pembuluh darah kapiler iris 

merupakan salah satu struktur yang menyusun sawar darah-akuos.4–6 

     Humor akuos menyediakan nutrisi ke jaringan avaskular dan membuang sisa 

metabolisme dari struktur okular avaskular. Fungsi lain dari humor akuos adalah 

sebagai media refraksi indeks rendah. Cairan ini berperan penting dalam proses 

menjaga kestabilan penglihatan.5,7,8 Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai 

biokimia dan metabolisme humor akuos, iris, dan badan siliar.  

 

II.  Anatomi Iris, Badan Siliar, dan Sawar-Darah Akuos 

     Iris adalah struktur sirkular tipis yang terletak di depan lensa membagi bilik mata 

depan dan bilik mata belakang. Diameter rata-rata iris adalah 12 milimeter (mm) 

dengan ketebalan bervariasi. Struktur paling tebal dari iris disebut collarette yang 

berbentuk melingkar dengan jarak 1,5 mm dari margin pupil. Struktur ini membagi 

iris menjadi zona pupil dan zona siliar. Iris terdiri dari empat lapisan, yaitu lapisan 

batas anterior, stroma, epitel anterior, dan posterior epitel.1,3,9 

     Lapisan batas anterior adalah lapisan terluar dari iris. Lapisan ini merupakan 

kondensasi tipis dari stroma yang terdiri dari fibroblas dan melanosit berpigmen. 

Struktur ini berkontribusi dalam warna iris dan akan berakhir pada akar dari iris.9–
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    Stroma iris terdiri dari sel-sel berpigmen, sel-sel tidak berpigmen, serat kolagen, 

dan matriks yang mengandung asam hialuronat. Sel-sel berpigmen meliputi 

melanosit dan clump cells. Sel-sel tidak berpigmen meliputi fibroblas, limfosit, 

makrofag, dan sel mast. Humor akuos mengalir bebas melalui stroma yang longgar 

di sepanjang tepi anterior iris. Otot sfingter yang merupakan serat otot polos 

melingkar berbentuk cincin dengan lebar 1 mm di dalam stroma. Otot sfingter 

menerima persarafan utamanya dari serabut saraf parasimpatis yang berasal dari 

nukleus Edinger-Westphal. Kontraksi dari otot sfingter dapat menstimulasi miosis 

pupil.1,3,9 

 

 
    

Gambar 2.1.  Gambaran permukaan dari iris 
Dikutip dari: Brar VS dkk.1 

 
     Area posterior stroma iris terdiri dari dua lapisan epitel. Lapisan epitel yang 

paling dekat dengan stroma adalah lapisan iris anterior yang tersusun dari mioepitel. 

Bagian apikal dari lapisan iris anterior adalah epitel kuboid berpigmen yang 

dihubungkan oleh tight junction dan desmosom. Bagian basal lapisan ini terdiri dari 
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serabut otot polos yang memanjang dan kontraktil. Otot dilator merupakan serabut 

otot polos dari bagian basal yang meluas ke stroma dan membentuk tiga sampai 

lima lapisan serabut otot berbentuk radial. Otot ini di inervasi oleh persarafan 

simpatis. Kontraksi dari otot dilator akan menstimulasi midriasis pupil. Epitel 

posterior iris adalah lapisan sel dengan pigmen dan berbentuk kolumnar. Epitel ini 

dihubungkan oleh tight junction dan desmosom. Lapisan epitel posterior iris akan 

mengalami penurunan jumlah pigmen pada area perifer sampai dengan area badan 

siliar tidak berpigmen. Permukaan basal dari lapisan berpigmen berbatasan dengan 

bilik posterior. Permukaan apikal menghadap stroma dan melekat pada epitel 

anterior iris.1,9,10 

 

 
Gambar 2.2.  Gambaran lapisan dari iris potongan melintang 

  Dikutip dari: Remington L.9 
 

     Stroma iris terisi oleh pembuluh darah arteri yang sebagian besar berasal dari 

lingkaran arteri utama iris. Lingkaran utama arteri terletak di badan siliar dekat akar 

iris. Arteri ini akan memasuki iris kemudian berjalan ke anterior dari stroma. Arteri 

akan menuju collarette dari iris dan membentuk lingkaran minor iris yang terletak 

di stroma iris di bawah collarette.1,3,10  

     Badan siliar merupakan tempat terbentuknya humor akuos. Struktur ini 

menghubungkan bilik mata depan dan bilik mata belakang. Badan siliar memiliki 

panjang 6 mm dengan prosesus siliar sepanjang 2 mm. Dasar dari badan siliar 
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membentuk iris dan puncak badan siliar menghadap ke sisi posterior menuju ora 

serrata. Peran badan siliar selain sebagai tempat terbentuknya humor akuos adalah 

untuk mengatur akomodasi lensa dan aliran keluar dari humor akuos.1,3,12 

 

 

 
Gambar 2.2. Anatomi badan siliar 

 Dikutip dari: Remington L.9 

 

     Badan siliar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pars plikata dan pars plana. Pars 

plikata adalah area anterior dari badan siliar yang memiliki permukaan rata dan 

berakhir pada ora serrata. Struktur ini memiliki tinggi 0,5–0,8 mm dan lebar 0,5 

mm. Pars plikata memiliki banyak vaskularisasi dan terdiri dari sekitar 70 lipatan 

radial atau prosesus siliar. Prosesus siliar berukuran panjang sekitar 2 mm, lebar 0,5 

mm, dan tinggi 1 mm. Pars plana adalah zona yang avaskular, halus, berpigmen 

dengan lebar 4 mm. Struktur ini berada pada posterior badan siliar yang memanjang 

dari ora serrata ke prosesus siliar. Serabut zonula lensa melekat terutama di lembah 

prosesus siliar dan di sepanjang pars plana.5–7,9 

     Stroma badan siliar tersusun dari jaringan ikat longgar dan memiliki banyak 

vaskularisasi. Struktur ini tersusun dari beberapa kapiler yang memiliki endotelium 

berfenestrasi. Stroma badan siliar berbatasan dengan stroma iris pada sisi anterior 

dan berlanjut ke posterior sebagai stroma koroid. Lingkaran arteri utama iris berada 

pada stroma badan siliar. Arteri sirkular ini dibentuk oleh anastomosis arteri siliaris 

posterior panjang dan arteri siliaris anterior.4,10,12 
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     Pembentukan humor akuos terjadi pada epitel berlapis di badan siliar. Badan 

siliar bagian dalam terdapat epitel siliar tidak berpigmen dan pada bagian luarnya 

terdapat epitel siliar berpigmen. Lamina basal dari epitel tidak berpigmen 

menghadap bilik posterior, dan lamina basal dari epitel berpigmen melekat pada 

stroma siliar dan pembuluh darah. Epitel siliar berpigmen berbatasan dengan epitel 

anterior iris pada sisi anterior berbatasan dengan epitel pigmen retina pada sisi 

posteriornya. Epitel siliar tidak berpigmen pada sisi anterior berbatasan dengan 

epitel posterior iris dan pada sisi posterior berbatasan dengan ora serrata. Struktur 

ini akan betransformasi menjadi saraf retina pada sisi posterior. Epitel tidak 

berpigmen cenderung memiliki beberapa lipatan basal, mitokondria yang 

melimpah, dan inti yang besar. Hal ini menyebabkan tingkat aktivitas metabolik 

yang lebih tinggi pada epitel tidak berpigmen, terutama dalam sekresi aktif 

komponen humor akuos. Struktur Tight junction terletak di sepanjang ruang 

interselular bagian lateral dekat batas apikal epitel tidak berpigmen.1,7,9,12 

 

 
Gambar 2.3. Lapisan epitel badan siliar 

     Dikutip dari: Forrester dkk.3 
 

    Persarafan utama pada badan siliar berasal dari serat parasimpatis saraf kranial 

ketiga. Saraf parasimpatis mensuplai proses akomodasi sebanyak 97% pada otot 
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siliar dan 3% pada sfingter iris. Serat simpatis pada badan siliar berperan dalam 

relaksasi otot. Serabut otot yang membentuk perlekatan tendinosa pada scleral spur 

memiliki peran dalam meningkatkan aliran akuos dengan membuka ruang anyaman 

trabekula.6,7,10 

     Sawar darah-akuos adalah struktur yang secara selektif akan mengontrol zat 

yang disekresikan ke humor akuos dan menghalangi molekul besar untuk melewati 

antar sel. Struktur ini tersusun oleh tight junction dari prosesus siliar epitel tidak 

berpigmen, endotel dinding bagian dalam dari kanalis Schlemm, dan pembuluh 

darah kapiler iris. Pembuluh darah kapiler dari badan siliar memiliki celah yang 

memungkinkan molekul besar keluar dari darah dan masuk ke humor akuos 

sehingga sawar darah-akuos dibutuhkan untuk menyeleksi molekul yang masuk ke 

dalam humor akuos.3,9,13        

     Sawar darah-akuos mempertahankan kondisi humor akuos sehingga 

mengandung sedikit protein. Hal ini berperan dalam mempertahakan kejernihan 

dari jaras penglihatan. Sawar darah-akuos memungkinkan peningkatan kadar 

askorbat dan beberapa asam amino dalam humor akuos dibandingkan dengan kadar 

dalam plasma darah.1,5,9 

 

III. Biokimia dan Metabolisme Humor Akuos 

      Humor akuos adalah cairan bening yang mengisi bilik mata depan sebanyak 

0,25 mililiter (mL) dan bilik mata belakang sebanyak 0,06 mL. Komposisi humor 

akuos berada dalam keseimbangan yang dinamis. Kondisi ini dipengaruhi oleh laju 

produksi dan aliran keluarnya. Fungsi dari humor akuos meliputi penyalur nutrisi, 

jalur pembuangan sisa metabolisme, penyedia media transparan dan pemelihara 

tekanan intraokular.5,7,10  

 

3.1 Pembentukan Humor Akuos 

      Humor akuos diproduksi oleh prosesus siliar dari badan siliar di bilik mata 

belakang kemudian mengalir melalui pupil menuju ke bilik mata depan. Kecepatan 

rata rata dari pembentukan humor akuos adalah 1,5-4,5 µL/menit selama aktivitas, 

dan dapat berkurang hingga 50% saat tidur. Fase diurnal ini dapat dipengaruhi oleh 
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kadar epinefrin dalam darah. Humor akuos memasuki bilik mata belakang dari 

prosesus siliar melalui mekanisme fisiologis berupa sekresi aktif, ultrafiltrasi, dan 

difusi sederhana.1,7,9 

     Mekanisme fisiologis transport pasif dalam pembentukan humor akuos adalah 

ultrafiltrasi dan difusi. Ultrafiltrasi adalah proses pembentukan humor akuos yang 

bergantung pada perubahan tekanan. Perbedaan tekanan hidrostatik antara tekanan 

kapiler dan tekanan intraokular pada prosesus siliar menyebabkan adanya 

pergerakan dari cairan didalam mata melintasi membran semipermeabel. Difusi 

terjadi ketika distribusi molekul yang tidak merata melintasi membran dan molekul 

bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah.2,3,5,10   

    

 
 
 

Gambar 3.1. Produksi dan sekresi humor akuos pada transport aktif 
        Dikutip dari: Brar VS dkk.1 

  

     Sekresi aktif adalah mekanisme fisiologis yang membutuhkan energi dari 

metabolisme selular. Transportasi energi ini akan memindahkan sodium, klorida, 

bikarbonat, dan ion lain melawan gradasi elektrokimia. Sekresi aktif dalam kondisi 

normalnya menyumbang 80-90% dari produksi humor akuos dan bergantung pada 
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tekanan. Sekresi aktif  melibatkan enzim yang muncul di sel epitel tidak berpigmen, 

seperti natrium-kalium adenosin trifosfatase (Na+K+ATPase) dan karbonik 

anhidrase.4,5,9  

     Substansi plasma akan keluar dari pembuluh darah pada prosesus siliar dan 

melewati stroma dari badan siliar. Plasma akan melewati sel epitel berpigmen 

kemudian berakumulasi di tight junction dari sel epitel tidak berpigmen. Proses ini 

difasilitasi oleh ultrafiltrasi dan difusi. Transpor aktif terjadi melalui pergerakan 

transeluler selektif dari kation, anion, dan zat lain melintasi sawar darah-akuos. 

Senyawa NaCl dan air akan berpindah dari stroma badan siliar ke sel epitel 

berpigmen dengan aktivitas dari antiport Na+/H+ dan Cl-/HCO-3. Molekul ini 

selanjutnya akan berpindah menuju sel epitel tidak berpigmen melalui gap junction 

kemudian menuju ke bilik mata belakang dengan bantuan Na+K+ATPase yang 

dipengaruhi oleh stimulasi adrenergic dan saluran Cl-. Proses transpor aktif akan 

menghasilkan gradasi osmolaritas pada epitel siliaris menyebabkan pergerakan 

konstituen plasma lainnya melalui ultrafiltrasi dan difusi. Peningkatan osmolaritas 

yang dihasilkan menarik air ke ruang posterior melalui saluran akuaporin.1,4,5  

     Sebagian besar humor akuos yang dihasilkan akan bersirkulasi diantara lensa 

dan iris melalui pupil. Cairan ini akan mengisi bilik mata depan setelah melewati 

pupil. Humor akuos selanjutnya akan mengalir dari bilik mata depan keluar dari 

mata melalui dua jalur, yaitu jalur aliran keluar uveoskleral dan jalur aliran keluar 

trabekular.2,3,14 

 

3.2 Komposisi Humor Akuos 

     Humor akuos terdiri dari elektrolit dan senyawa dengan berat molekul yang 

rendah serta beberapa protein. Humor akuos secara utama terdiri dari air sebesar 

99.9% dan sisanya adalah senyawa lain. Senyawa yang terkandung pada humor 

akuos terdiri dari ion anorganik, anion organik, karbohidrat, glutathione, urea, 

protein, faktor modulasi pertumbuhan, oksigen, dan karbon dioksida.4,5,10 

     Ion inorganik pada humor akuos terdiri dari sodium, potasium, magnesium, dan 

kalsium. Zat besi, tembaga, dan zinc ditemukan dalam humor akuos sebanyak 1 

mg/mL. Anion organik yang banyak ditemukan pada humor akuos adalah laktat 
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yang dihasilkan dari proses metabolisme glikolisis untuk lensa yang avaskular. 

Glutathione pada humor akuos berperan dalam menstabilkan keadaan oksidasi-

reduksi dengan mengubah askorbat menjadi bentuk fungsionalnya, serta dengan 

menghilangkan kelebihan hidrogen peroksida. Fungsi lain dari glutathione adalah 

melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif. Faktor pertumbuhan pada humor 

akuos memiliki fungsi dalam modulasi proliferasi, diferensiasi, viabilitas 

fungsional, dan penyembuhan luka jaringan okular. Contoh dari faktor 

pertumbuhan yang ditemukan dalam humor akuos meliputi TGF- β1 - β2 dan 

VEGF. Oksigen pada humor akuos berfungsi untuk mempertahankan kejernihan 

kornea serta asupan untuk lensa dan anyaman trabekula.1,8,12,15 

     Beberapa komponen pada humor akuos  memiliki perbedaan yang signifikan 

dibandingkan dengan plasma. Perbedaan ini terjadi sebagai akibat dari karakteristik 

fisiologis bilik mata depan yaitu sawar-darah akuos dan transpor aktif berbagai zat 

oleh epitel siliar. Karakteristik dari humor akuos adalah kadar askorbat yang lebih 

15 kali lebih besar dibandingkan dengan plasma arteri dan kadar protein yang lebih 

sedikit dibandingkan plasma. Kadar askorbat ditemukan tinggi pada humor akuos 

karena memiliki sifat antioksidan untuk melindungi struktur intraokular dari sinar 

ultraviolet. Protein ditemukan dalam humor akuos sebanyak 0,02 g/100  mL setelah 

melalui sawar darah-akuos, paling banyak dalam bentuk albumin dan transferin. 

Konsentrasi glukosa yang rendah dalam humor akuos disebabkan zat ini digunakan 

untuk metabolisme struktur seperti badan siliaris, lensa, dan kornea.3,5,9,12  

 
Tabel 3.1 Perbandingan komponen plasma, humor akuos, dan vitreus 

Komponen 
(mmol/kg H2O) 

Plasma Akuos Vitreus 

Na+ 146 163 144 
Cl- 109 134 114 

HCO3
- 28 20 20-30 

Askorbat 0.04 1.06 2.21 
Glukosa 6 3 3.4 

Dikutip dari: Brar VS dkk.1 
 

     Asam askorbat, asam amino, dan glukosa ditransportasikan secara aktif ke 

humor akuos sebagai asupan nutrisi untuk kornea dan lensa. Kornea akan menyerap 
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glukosa dan oksigen dari humor akuos kemudian melepaskan asam laktat dan 

sejumlah kecil CO2 ke dalam humor akuos. Lensa akan mengambil glukosa, K+, 

dan asam amino dari humor akuos kemudian menghasilkan laktat dan piruvat.2,5,9 

 

IV. Simpulan 

          Humor akuos adalah cairan transparan yang mengisi bilik mata depan dan 

belakang dari bola mata. Cairan ini diproduksi oleh badan siliar melalui mekanisme 

ultrafitrasi, difusi, dan sekresi aktif. Humor akuos sebagian besar terdiri dari air dan 

sisanya adalah senyawa lain berupa ion anorganik, anion organik, karbohidrat, 

gluthatione, protein, faktor modulasi pertumbuhan, oksigen dan karbon dioksida. 

Sawar-darah akuos tersusun dari tight junction dari prosesus siliar epitel tidak 

berpigmen, endotel dinding bagian dalam dari kanalis Schlemm, dan pembuluh 

darah kapiler iris. Struktur ini membantu menjaga humor akuos dari tercampur 

dengan darah dan mempertahankan kejernihan dari jaras penglihatan.   
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