
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

 

Sari Kepustakaan     : Obat-obatan Okular dan Sistem Saraf Otonom pada Mata 
 

Penyaji                     : Prettyla Yollamanda 
 

Pembimbing            : DR. Andika Prahasta., dr. SpM(K)., MKes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh 
 

Pembimbing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. Andika Prahasta., dr. SpM(K)., MKes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seasa, 3 Mei 2016 

Pukul 07.00 WIB



  

 

 

 

 

1 

 

I. Pendahuluan 

Sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk 

mempertahankan homeostasis tubuh dengan cara bekerja secara involunter pada 

otot polos, otot jantung, dan kelenjar organ viseral tubuh. Sistem saraf otonom 

terbagi menjadi dua divisi yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf 

parasimpatis yang bekerja secara berlawanan dalam respon diri terhadap 

perubahan lingkungan sekitar.
1,2 

Sturktur jaringan okular dan ekstraokular menerima persarafan dari sistem 

saraf otonom divisi simpatis dan parasimpatis yang penting untuk 

mempertahankan fungsi organ mata. Aktivitas sistem saraf otonom pada mata 

akan menyebabkan perubahan ukuran diameter pupil, akomodasi lensa, sekresi 

kelenjar lakrimal, retraksi palpebra superior, perubahan diameter pembuluh darah 

okular, dan membantu dalam regulasi tekanan intraokular melalui berbagai 

mekanisme.
2,3

  

Obat-obatan dapat secara farmakologis mempengaruhi transmisi sistem saraf 

otonom pada mata. Obat-obatan otonom sering digunakan dalam ilmu oftalmologi 

sebagai sarana bantu diagnostik dan terapi berbagai kelainan pada mata. 

Pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf otonom pada mata dan 

obat-obatan yang dapat mempengaruhi transmisi sistem saraf otonom menjadi hal 

yang penting agar dapat membantu dalam efektivitas penggunaan obat-obatan 

tersebut.
2,4

  

 

II. Anatomi dan Fisiologi Sistem Saraf Otonom 

Sistem saraf otonom terbagi menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf 

parasimpatis yang tersusun atas serabut saraf preganglionik dan serabut saraf 

postganglionik. Badan sel serabut saraf preganglionik terletak pada sistem saraf 

pusat dan akan bersinaps dengan serabut saraf postganglionik pada ganglia yang 

terletak di luar sistem saraf pusat sebelum sampai ke organ efektor.
1,5

 

Aktivitas sistem saraf simpatis  muncul saat tubuh dalam keadaan stres atau 

terpapar dengan lingkungan yang menegangkan dan disebut juga dengan respon 

“fight or flight”. Stimulasi sistem saraf simpatis akan menyebabkan peningkatan 
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denyut jantung, vasokonstriksi pembuluh darah perifer, penurunan aktivitas sistem 

pencernaan, perspirasi, dan dilatasi pupil.
1,6,7

  

Sistem saraf parasimpatis berhubungan dengan fungsi tubuh saat berada dalam 

keadaan istirahat dan disebut juga dengan respon “rest and digest”. Stimulasi 

sistem saraf parasimpatis akan menyebabkan penurunan denyut jantung, 

vasodilatasi pembuluh darah perifer, peningkatan aktivitas sistem pencernaan, 

sekresi kelenjar, konstriksi pupil, dan akomodasi lensa.
1,2,4,7

 

Norepinefrin dan asetilkolin merupakan neurotransmiter utama yang digunakan 

dalam transmisi sistem saraf otonom. Norepinefrin adalah senyawa kimia 

golongan katekolamin yang disintesis dari asam amino tirosin melalui berbagai 

tahapan enzimatik dan kemudian disimpan dalam vesikel pada ujung terminal 

serabut saraf. Serabut saraf yang menggunakan neurotransmiter norepinefrin 

disebut sebagai serabut saraf adrenergik.
1,4,6

 

Aksi potensial pada serabut saraf adrenergik akan mengakibatkan pelepasan 

norepinefrin dari vesikel menuju celah sinaps yang kemudian berikatan dengan 

reseptor pada membran sel organ efektor. Reseptor yang berikatan dengan 

neurotransmiter norepinefrin disebut juga sebagai reseptor adrenergik dan terbagi 

menjadi dua divisi yaitu reseptor  (alfa) dan  (beta). Reseptor  terbagi menjadi 

dua subdivisi yaitu reseptor 1 yang bekerja dalam mediasi kontraksi otot polos 

dan reseptor 2 yang terletak pada serabut saraf terminal dan memiliki efek 

inhibisi terhadap kerja norepinefrin. Reseptor adrenergik  terbagi menjadi dua 

subdivisi yaitu reseptor 1 yang memiliki efek stimulasi otot jantung dan reseptor 

2 yang menyebabkan relaksasi otot polos.
1,5,8

 

 

 
Gambar 2.1 Reseptor adrenergik  dan  

  Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology
9
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Terminasi kerja norepinefrin terjadi dengan pengambilan kembali oleh ujung 

terminal serabut saraf, dan inaktifasi oleh enzim Monoamine Oxidase (MAO) dan 

Catechol-O-Methyl-Transferase (COMT) yang terletak pada jaringan lokal.
1,5,8

  

 

 
Gambar 2.2 Metabolisme norepinefrin 

Dikutip dari : Forrester dkk
2
 

 

Asetilkolin merupakan senyawa kimia golongan monoamin yang terbentuk 

secara enzimatik dari acetyl CoA dan kolin yang kemudian disimpan dalam 

vesikel yang terletak pada ujung terminal serabut saraf. Serabut saraf yang 

menggunakan neurotransmiter asetilkolin disebut sebagai serabut saraf 

kolinergik.
1,6,9

 

Aksi potensial pada serabut saraf kolinergik akan menyebabkan pelepasan 

asetilkolin dari vesikel yang kemudian berikatan dengan reseptor pada membran 

sel organ efektor. Reseptor yang berikatan dengan neurotransmiter asetilkolin 

disebut sebagai reseptor kolinergik terbagi menjadi dua divisi yaitu reseptor 

nikotinik yang terletak pada sinaps ganglia, neuromuscular junction, dan medula 

adrenalis, dan reseptor muskarinik yang ditemukan pada organ efektor serabut 

saraf postganglionik sistem saraf parasimpatis. Terminasi kerja asetilkolin pada 

reseptor kolinergik terjadi akibat reaksi hidrolisis menjadi kolin dan asam asetat 

oleh enzim asetilkolinesterase yang terletak pada jaringan lokal. Kolin yang 

terbentuk akan kembali pada ujung terminal serabut saraf untuk digunakan dalam 

pembentukan asetilkolin yang baru
1,2,10
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Gambar 2.3 Metabolisme asetilkolin 

   Dikutip dari : Forrester dkk
2
 

 

Serabut saraf postganglionik sistem saraf simpatis menggunakan norepinefrin 

dalam transmisi persarafan organ efektor, sedangkan serabut saraf postganglionik 

sistem saraf parasimpatis menggunakan asetilkolin. Asetilkolin juga digunakan 

sebagai neurotransmiter pada sinaps ganglia sistem saraf otonom simpatis dan 

parasimpatis 
1,6

 

 

 
Gambar 2.4 Jenis neurotransmiter dan reseptor pada sistem saraf otonom 

Dikutip dari : Lymperopoulos dkk
5
 

 

III. Sistem Saraf Otonom pada Mata 

Sistem saraf otonom secara involunter berperan dalam berbagai fungsi organ 

mata. Sistem saraf otonom pada mata dimediasi melalui persafaran sistem saraf 

simpatis terhadap otot dilator pupil, dan otot muller. Sistem saraf parasimpatis 

berperan  dalam persarafan otot spingter pupil, otot siliaris, dan kelenjar lakrimal. 

Pembuluh darah okular menerima persarafan otonom simpatis dan 

parasimpatis.
3,4,8
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3.1 Sistem Saraf Simpatis pada Mata 

Aktivitas sistem saraf simpatis yang mempersarafi struktur organ mata berasal 

dari hipotalamus dengan serabut saraf yang terbagi menjadi tiga orde saraf yaitu 

orde saraf pertama, kedua dan ketiga. Orde saraf pertama berjalan dari 

hipotalamus menuju medula spinalis segmen servikal melalui intermediolateral 

column. Pada segmen servikal 8 – torakal 2 (C8-T2), serabut saraf orde saraf 

pertama akan bersinaps pada area yang disebut dengan ciliospinal center of  

Budge-Waller. Serabut saraf postsinaptik orde kedua meninggalkan medula 

spinalis segmen C8-T2 lalu berjalan rostral melewati apeks paru-paru menuju 

ganglia servikalis superior dan bersinaps dengan serabut saraf postganglionik 

sebagai orde saraf ketiga. Serabut saraf postganglionik akan berjalan melewati 

fisura orbital superior bersama dengan long ciliary nerve menuju organ efektor 

otot dilator pupil dan otot muller dengan mediasi neurotransmiter norepinefrin. 

Kontraksi otot dilator pupil akan menyebabkan dilatasi pupil atau midriasis yang 

berfungsi untuk meningkatkan iluminasi cahaya yang ditangkap oleh mata dalam 

keadaan gelap. Kontraksi otot muller akan menyebabkan retraksi palpebra dan 

pelebaran fisura palpebral. Sebagian serabut saraf postganglionik akan 

membentuk sympathetic root pada ganglia siliaris dan keluar sebagai short ciliary 

nerve untuk  mempersarafi pembuluh darah okular. 
3,4,8 

 

 
Gambar 3.1 Anatomi sistem saraf simpatis pada mata 

Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology
9
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3.2 Sistem Saraf Parasimpatis pada Mata 

Serabut saraf preganglionik sistem saraf parasimpatis yang mempersarafi otot 

intraokular berasal dari nukleus Edinger-Westphal yang terletak pada midbrain. 

Serabut saraf preganglionik meninggalkan nukleus Edinger-Westphal dan berjalan 

bersama dengan divisi inferior serabut saraf somatik milik saraf okulomotor 

melewaati fisura orbital superior menuju ganglia siliaris dan bersinaps dengan 

serabut saraf postganglionik. Serabut saraf postganglionik akan mempersarafi 

organ efektor otot spingter pupil dan otot siliaris dengan mediasi neurotransmiter 

asetilkolin. Kelenjar lakrimal dan pembuluh darah okular menerima persarafan 

sistem saraf parasimpatis yang berasal dari ganglia pterigopalatin. Stimulasi 

sistem saraf parasimpatis akan menghasilkan lakrimasi dan vasodilatasi.
2,4,8

 

 

 
Gambar 3.2 Anatomi sistem saraf parasimpatis pada mata 

 Dikutip dari : Remington
4
 

 

Kontraksi otot spingter menyebabkan konstriksi pupil atau miosis. Pupil dalam 

keadaan miosis berfungsi untuk mengurangi jumlah cahaya yang ditangkap oleh 

mata dalam keadaan terang.
4,8

 

 

 

Gambar 3.3 Perubahan diameter pupil pada mata 

Dikutip dari : Martini dkk
11
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Kontraksi otot siliaris menyebabkan peregangan serabut zonula dan 

peningkatan kurvatura dan diameter anteroposterior  lensa atau proses yang 

dikenal dengan akomodasi lensa. Akomodasi lensa berperan dalam mediasi 

penglihatan pada jarak dekat. Kontraksi otot siliaris juga menyebabkan 

peregangan anyaman trabekula sehingga ikut berperan dalam peningkatan 

drainase humor akuos.
4,8,12

  

 

 
Gambar 3.4 Akomodasi lensa akibat kontraksi otot siliaris. 

Dikutip dari : Glasser
12

 

 

IV. Obat- obatan yang Mempengaruhi Sistem Saraf Otonom pada Mata 

Obat-obatan dapat secara farmakologis meregulasi sistem saraf otonom pada 

mata. Obat-obatan otonom bekerja dengan mempengaruhi transmisi serabut saraf 

adrenergik atau kolinergik dan banyak digunakan sebagai alat bantu diagnostik 

dan terapi berbagai kelainan pada mata. Obat-obatan agonis merupakan obat-

obatan yang bekerja menyerupai transmisi sistem saraf otonom baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sedangkan obat-obatan antagonis bekerja 

dengan menghambat transmisi sistem saraf otonom.
2,5,6

 

 

4.1 Obat-obatan Adrenergik 

Obat-obatan golongan adrenergik mempengaruhi sistem saraf simpatis dengan 

cara meregulasi kerja neurotransmiter norepinefrin pada reseptor adrenergik. Pada 

organ mata, reseptor adrenergik dapat ditemukan pada otot dilator pupil, otot 

muller, epitel siliaris, dan pembuluh darah okular. Obat-obatan agonis yang 

menyerupai efek kerja norepinefrin pada reseptor adrenergik dikenal sebagai obat-
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obatan simpatomimetik, sedangkan obat-obatan antagonis yang menghambat 

reseptor adrenergik  dikenal sebagai obat-obatan simpatolitik
6,9

  

 

4.1.1 Agonis Adrenergik  Kerja Langsung 

Fenilefrin merupakan obat yang bekerja secara selektif pada reseptor 

adrenergik 1. Aplikasi fenilefrin topikal akan menyebabkan kontraksi otot 

dilator pupil, otot muller, dan arteriol konjungtiva. Efek yang dihasilkan adalah 

dilatasi pupil atau midriasis, retraksi palpebra superior, dan vasokonstriksi 

pembuluh darah konjungtiva. Dilatasi maksimal terjadi 45-60 menit setelah 

aplikasi dengan durasi kerja selama enam jam. Fenilefrin dapat menghasilkan efek 

midriasis tanpa siklopegia dan disebut sebagai obat midriatik. Fenilefrin tetes 

mata topikal 2.5% dan 10% digunakan sebagai agen midriatik untuk membantu 

visualisasi segmen posterior mata dengan dilatasi pupil, pencegahan pembentukan 

sinekia posterior pada uveitis, dan sebagai agen dekongestan okular. Efek samping 

okular yang terjadi akibat stimulasi reseptor adrenergik 1 adalah buram, silau, 

peningkatan tekanan intraokular, dan transient pigment floaters. Efek samping 

sistemik dari absorpsi fenilefrin topikal adalah vasokontstriksi pembuluh darah 

sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan kontraktilitas 

jantung, stroke, dan infark miokard. Obat ini harus digunakan dengan hati-hati 

pada bayi dan pasien yang memiliki resiko kardiovaskular dan 

serebrovaskular.
5,9,13

 

Alpraklonidin dan brimonidine merupakan obat yang relatif selektif terhadap 

reseptor adrenergik α2. Alpraklonidin tetes mata 0.5% dan 1% memiliki efek 

penurunan tekanan intraokular dengan cara menghambat produksi humor akuos 

pada epitel siliaris. Alpraklonidin memiliki kemampuan untuk menembus sawar 

darah otak sehingga menyebabkan efek samping hipotensi akibat inhibisi aktivitas 

norepinefrin pada sistem saraf simpatis.  Brimonidine tetes mata 0.12%, 0.1% dan 

0.2% memiliki selektifitas terhadap reseptor adrenergik α2 lebih tinggi 

dibandingkan dengan alpraklonidin, dan kemampuan menembus sawar darah otak 

yang lebih kecil sehingga menurunkan risiko hipotensi pada penggunaan 

brimonidin. 
5,9,13
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4.1.2 Agonis Adrenergik  Kerja Tidak Langsung 

Kokain 4% dan 10% merupakan obat yang bekerja secara agonis pada reseptor 

adrenergik  dengan cara menghambat pengambilan kembali norepinefrin pada 

ujung terminal serabut saraf sehingga dapat meningkatkan efek kerja norepinefrin 

pada reseptor adrenergik. Efek dari penggunaan kokain topikal adalah midriasis 

40-60 menit setelah aplikasi dengan durasi kerja selama enam jam, namun 

penggunaan kokain topikal memiliki efek samping kerusakan epitel kornea 

sehingga harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan 

permukaan okular. Kokain dapat menghasilkan efek anestesi topikal dengan cara 

menghambat inisiasi dan konduksi impuls saraf. Aplikasi tunggal kokain dapat 

digunakan dalam diagnosis sindrom horner
9,14

 

Hidroksiamfetamin bekerja dengan meningkatkan pelepasan norepinefrin pada 

ujung terminal serabut saraf. Hidroksiamfetamin 1% menyebabkan midriasis 

dalam 60 menit setelah aplikasi topikal dengan durasi kerja selama enam jam. 

Efek samping sistemik dalam penggunaan hidroksiamfetamin adalah  takikardia 

akibat stimulasi reseptor adrenergik .
7,14

 

 

4.1.3 Antagonis Adrenergik   

Thymoxamine Hydrochloride dan Dapriprazole Hydrochloride merupakan obat 

antagonis terhadap reseptor adrenergik 1 dengan bekerja secara kompetitif 

menghambat  pengikatan norepinefrin pada reseptor adrenergik 1 sehingga 

menyebabkan miosis akibat inhibisi otot dilator pupil. Efek miosis terjadi dalam 

waktu satu jam setelah aplikasi topikal dengan durasi kerja selama enam jam. 

Obat-obatan ini digunakan sebagai agen untuk mengembalikan efek midriasis 

akibat  aplikasi tetes mata fenilefrin.
7,9,14

  

 

4.1.4 Antagonis Adrenergik β 

Obat-obatan golongan antagonis adrenergik β atau obat penyekat β berfungsi 

sebagai agen penurun tekanan intraokular pada pasien glaukoma dengan cara 

mengurangi produksi humor akuos pada epitel siliaris.
9,13,15
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Timolol, levobunolol, karteolol, dan metipranolol merupakan obat penyekat β 

nonselektif yang bekerja dengan menghambat reseptor adrenergik 1 dan 2. Efek 

samping dari penggunaan obat ini adalah bradikardia, blok atrioventrikular dan 

bronkokonstriksi akibat inhibisi reseptor adrenergik 2, oleh  karena itu pasien 

dengan riwayat asma, penyakit paru obstruksi kronis (PPOK), dan penyakit 

kardiovaskular seperti hipotensi dan blok atrioventrikular merupakan 

kontraindikasi dalam penggunaan obat penyekat β nonselektif. Aplikasi timolol 

topikal 0.5% dua kali sehari dapat menyebabkan rata-rata penurunan tekanan 

intraokular  sebanyak 31-33%.
9,13,14

 

 Betaksolol secara selektif menghambat reseptor adrenergik β1 sehingga 

mengurangi efek samping bronkokostriksi dan bradikarida akibat stimulasi 

reseptor adrenergik β2. Penggunaan betaksolol lebih aman dari obat penyekat beta 

nonselektif pada pasien dengan riwayat asma dan penyakit kardiovaskular. 

Betaksolol tersedia dalam bentuk tetes mata topikal 0.25% dan 0.5%. Penurunan 

rata-rata tekanan intraokuler dari penggunaan betaksolol adalah sebanyak 25% 

dan kurang efektif dibandingkan dengan penggunaan obat penyekat β  selektif.
13,15

 

 
Tabel 1. Obat Antagonis Adrenergik β  

Obat Selektivitas  β 

reseptor 

Onset 

(menit) 

Efek maksimal 

(jam) 

Durasi kerja 

(jam) 

Karteolol β1 dan β2 Tidak ada data Tidak ada data 12 

Betaksolol β1 30 2 12 

Levobunolol β1 dan β2 < 60 2-6 12-24 

Metipranolol β1 dan β2 ≤ 30 ≈2 12-24 

Timolol β1 dan β2 30 1-2 12-24 

Dikutip dari : Bartlett
13

 

 

4.2 Obat-obatan Kolinergik 

Obat-obatan golongan kolinergik mempengaruhi efek neurotransmiter 

asetilkolin terhadap reseptor kolinergik pada sistem saraf parasimpatis. Reseptor 

kolinergik pada mata dapat ditemukan pada otot spingter pupil, otot siliaris, 

kelenjar lakrimal, dan pembuluh darah okular. Obat-obatan agonis yang 

menyerupai kerja asetilkolin pada reseptor kolinergik dikenal dengan obat-obatan 

parasimpatomimetik, sedangkan obat-obatan antagonis yang menghambat reseptor 

kolinergik  dikenal sebagai obat-obatan parasimpatolitik.
6,9
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4.2.1 Agonis Kolinergik Kerja Langsung 

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan kolinergik kerja langsung bekerja 

dengan cara menyerupai neurotransmiter asetilkolin dan secara langsung berikatan 

dengan reseptor kolinergik pada organ efektor. Efek yang dihasilkan dari 

penggunaan obat ini adalah miosis akibat kontraksi otot spingter, akomodasi lensa 

akibat kontraksi otot siliaris, dan peningkatan drainase humor akuos akibat tarikan 

pada anyaman trabekula. Konstriksi pupil yang terjadi akibat stimulasi sistem 

saraf parasimpatis mengakibatkan obat-obatan dalam golongan ini dikenal sebagai 

obat-obatan golongan parasimpatomimetik atau miotik 
3,8,14

  

Pilokarpin tetes mata 0.2%-4% merupakan obat golongan agonis kolinergik 

kerja langsung yang berikatan dengan reseptor kolinergik muskarinik pada organ 

efektor. Obat ini digunakan sebagai agen penurun tekanan intraokular pada 

penyakit glaukoma dengan cara meningkatkan drainase akuos humor melalui 

anyaman trabekula. Efek samping okular akibat stimulasi reseptor kolinergik 

adalah lakrimasi, miopia, penurunan penglihatan pada pasien dengan katarak 

aksial, spasme akomodasi, dan ablasio retina. Efek sistemik yang ditemukan 

berupa bradikaria, hipotensi, diare, urinasi, dan salivasi.
13,14

 

Karbakol tetes mata 0.75%, 1.5% dan 3% merupakan agen miotik yang poten 

dengan durasi kerja yang panjang namun penetrasi kornea yang lebih lemah jika 

dibandingkan dengan pilokarpin. Karbakol 0.01% intrakameral digunakan sebagai 

agen untuk menginduksi terjadinya miosis pada beberapa operasi mata.
7,9

  

 

4.2.2 Agonis Kolinergik kerja tidak langsung 

Obat-obatan golongan agonis kolinergik kerja tidak langsung bekerja dengan 

menghambat kerja enzim asetilkolinesterase dan meningkatkan efek kerja 

asetilkolin pada reseptor kolinergik. Agonis kolinergik kerja tidak langsung 

disebut juga dengan obat antikolinesterase. Edrofonium dan neostigmin 

merupakan contoh obat golongan antikolinesterase dan digunakan dalam 

diagnosis penyakit miastenia gravis.
7,9
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4.2.3 Antagonis Kolinergik 

Obat-obatan golongan antagonis kolinergik bekerja dengan secara kompetitif 

menghambat pengikatan asetilkolin pada reseptor kolinergik muskarinik. Efek 

dari penggunaan obat ini adalah midriasis akibat paralisis otot spingter, siklopegia 

akibat paralisis otot siliaris, meringankan nyeri akibat peradangan badan siliaris, 

dan pencegahan sinekia posterior pada pasien uveitis.
9,10,13

 

Efek inhibisi pada reseptor muskarinik menyebabkan obat-obatan ini sering 

disebut dengan golongan antimuskarinik, antikolinergik atau midriatik siklopegik. 

Obat-obatan golongan antimuskarinik digunakan dalam diagnosis pada 

pemeriksaan segmen posterior bola mata, refraksi siklopegik pada anak-anak, dan 

sebagai terapi pada pasien uveitis.
7,9,13

  

Efek samping okular pada penggunaan obat-obatan golongan antikolinergik 

adalah rasa tersengat dan terbakar pada penetesan, iritasi, pengihatan buram, 

fotofobia, dan peningkatan tekanan intraokular akibat penutupan drainase humor 

akuos oleh akar iris. Pasien dengan sudut bilik mata depan dangkal atau adanya 

riwayat glaukoma sudut tertutup merupakan kontraindikasi dalam penggunaan 

obat-obatan antimuskarinik. Efek samping sistemik akibat inhibisi reseptor 

kolinergik adalah takikardia, mulut kering, konstipasi, dan retensi urin. Terdapat 5 

jenis obat mata topikal pada golongan antikolinergik yaitu atropin, homatropin, 

skopolamin, siklopentolat, dan tropikamid 
9,13,14

 

 
Tabel 1. Obat Midriatik- Siklopegik 

Obat 

Midriasis Sikloplegia Larutan 

yang 

tersedia 

Puncak 

(menit) 

Pemulihan 

(hari) 

Puncak 

(menit) 

Pemulihan 

(hari) 

Atropin 30-40 7-10 60-180 6-12 0,5%-2% 

Siklopentolat 30-60 1 25-75 0,25-1 0,5%-2% 

Homatropin 40-60 1-3 30-60 1-3 2%-5% 

Skopolamin 20-30 3-7 30-60 3-7 0,25% 

Tropikamid 20-40 0,25 20-35 0,25 0,25%-1% 

Dikutip dari : Bartlett
13

 

 

Atropin merupakan obat golongan antimuskarinik dengan potensi  midriatik 

dan siklopegik yang paling kuat. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes mata 0.5%-

2%. Indikasi penggunaan tetes mata atropin yaitu dalam refraksi siklopegik pada 

anak, akomodatif esotropia, dan anterior uveitis. Durasi kerja yang lama 



  

 

 

 

 

13 

menyebabkan obat ini jarang digunakan dalam pemeriksaan rutin midriatik dan 

siklopegik pada orang dewasa dan anak usia sekolah.
13,14

 

Siklopentolat merupakan obat pilihan utama dalam refraksi siklopegik karena 

memiliki efek siklopegia yang lebih kuat dari homatropin dengan onset yang lebih 

cepat dan durasi kerja yang lebih pendek. Siklopentolat juga berguna pada terapi 

uveitis anterior untuk melumpuhkan otot siliaris dan mencegah sinekia posterior. 

Siklopentolat tersedia dalam sediaan tetes mata 0.5%-2%.
13,14

 

Homatropin memiliki potensi satu per sepuluh dari potensi midriatik dan 

siklopegik yang dihasilkan oleh atropin. Durasi kerja yang cenderung lama dan 

kekuatan siklopegik yang lebih lemah dari atropin dan siklopentolat menyebabkan 

homatropin bukan sebagai obat pilihan pada pemeriksaan funduskopi dan refraksi 

siklopegik. Homatropin tersedia dalam bentuk obat tetes mata 2%-5% dan 

indikasi penggunaanya sebagai terapi uveitis anterior.
7,13,14

  

Skopolamin memiliki kemampuan paling tinggi untuk menembus sawar darah 

otak sehingga obat ini sudah jarang digunakan karena memiliki efek samping 

yang besar seperti psikosis, amnesia dan halusinasi.
9,13

  

Tropikamid memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang pendek dengan 

efek midriatik yang lebih kuat dibandingkan homatropin dan siklopentolat. 

Tropikamid menjadi obat pilihan utama dalam menghasilkan efek midriasis pada 

pemeriksaan segmen posterior bola mata. Efek siklopegia yang dihasilkan 

tropikamid sangat lemah sehingga tropikamid tidak efektif digunakan sebagai 

agen untuk menghasilkan efek siklopegia. Tropikamid akan lebih efektif sebagai 

agen midriatik bila digunakan bersama dengan obat-obatan golongan agonis 

adrenergik seperti fenilefrin atau hidroksiamfetamin.
7,14

  

 

V. Simpulan 

Sistem saraf otonom secara involunter mempengaruhi fungsi fisiologis pada 

mata. Sistem saraf simpatis menyebabkan midriasis, retraksi palpebral superior, 

vasokonstriksi, dan berperan dalam proses produksi humor akuos. Sistem saraf 

parasimpatis menyebabkan miosis, akomodasi lensa, lakrimasi,  vasodilatasi, dan 

secara tidak langsung memiliki peranan dalam regulasi humor akuos pada mata.  
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Obat-obatan yang meregulasi sistem saraf otonom banyak digunakan dalam 

praktik oftalmologi sebagai alat bantu diagnostik dan terapi berbagai kelainan 

mata. Visualisasi segmen posterior didapatkan dengaan menggunakan agen 

midriatik golongan agonis adrenergik atau antagonis kolinergik. Efek siklopegia 

didapatkan dari obat-obatan golongan antagonis kolinergik. Obat-obatan golongan 

agonis adrenergik 2, penyekat , dan golongan agonis kolinergik digunakan 

sebagai agen penurun tekanan intraokular pada pasien glaukoma dengan cara 

mengurangi produksi dan meningkatkan drainase humor akuos. Obat-obatan 

golongan antikolinesterase dan agonis adrenergik kerja tidak langsung dapat 

digunakan sebagai sarana bantu diagnostik berbagai kelainan pada mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

15 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

1.  Barrett K, Brooks H, Boitano S, Barman S. Ganong’s review of medical 

physiology. Edisi ke-23. Mc Graw Hill; 2010. Hlm. 129-39, 261-66.  

2.  Forrester J V., Dick AD, McMenamin PG, Roberts F, Pearlman E. The eye 

basic science and practice. Edisi ke-4. Elsevier Inc.; 2016. Hlm. 355-60.  

3.  McDougal DH, Gamlin PD. Autonomic control of the eye. Comprehensive 

Physiology. 2015;5(1):439–73. Tersedia dari: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 pubmed/25589275 

4.  Remington LA. Clinical anatomy of the visual system. Edisi ke-2. Elsevier 

Inc.; 2005. Hlm. 254-62.  

5.  Lymperopoulos A, Koch WJ. Autonomic pharmacology. Dalam: 

Pharmacology and Therapeutics Principles to Practice. Edisi ke-1. Elsevier 

Inc.; 2009. Hlm. 115–36.  

6.  Katzung BG. Autonomic drugs. In: Basic & Clinical Pharmacology. Edisi 

ke-12. Mc Graw Hill; 2012. Hlm. 79–95.  

7.  Duvall B, Kershner R. Ophthalmic medications and pharmacology. Edisi 

ke-2. SLACK Incorporated; 2006. Hlm. 15-32, 89-102.  

8.  Basic and clinical science course : neuro-ophthalmology. American 

Academy of Ophthalmology; 2014-2015. Hlm. 55-8.  

9.  Basic and clinical science course : fundamentals and principles of 

ophthalmology. American Academy of Ophthalmology; 2014-2015. Hlm. 

307-21.  

10.  Hopkins G, Pearson R. Ophthalmic drugs diagnostic and therapeutic uses. 

Edisi ke-5. Elsevier Inc.; 2007. Hlm. 22-30, 33-41.  

11.  Martini FH, Nath JL. Fundamentals of anatomy and physiology. Edisi ke-5. 

Pearson Benjamin Cummings, editor. 2009. Hlm. 570.  

12.  Glasser A. Accommodation. Edisi ke-11. Adler’s Physiology of the Eye. 

Elsevier Inc.; 2011. Hlm. 40-70. 

13.  Bartlett JD, editor. Ophthalmic drug facts. Edisi ke-18. Wolters Kluwer; 

2007. Hlm. 40-55,143-74.  

14.  Bartlett JD, Jaanus SD. Clinical ocular pharmacology. Edisi ke-5. Fiscella 

RG, Holdeman NR, Prokopich CL, editors. Elsevier Inc.; 2008. Hlm. 113-

21, 125-37.  

15.  Azuara-Blanco A, Costa VP, Wilson RP. Handbook of glaucoma. Edisi ke-

1. Taylor & Francis; 2002. Hlm. 143-49.  

 


