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I. Pendahuluan 

     Permukaan okular merupakan suatu unit yang kompleks dari berbagai struktur 

yang saling terkait, yaitu film air mata, kornea, konjungtiva, kelenjar lakrimal dan 

meibom, serta kelopak mata. Kondisi yang mengubah produksi, komposisi dan 

distribusi film air mata dapat mengakibatkan gejala dan tanda kerusakan pada 

permukaan okular.1,2,3 

     Dalam menegakkan diagnosis suatu kelainan permukaan okular dibutuhkan 

pemeriksaan mata eksternal yang sekuensial dan bertahap. Pemeriksaan ini dilengkapi 

dengan beberapa pengukuran klinis yang spesifik yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi struktur dan fungsi dari lapisan air mata.1,4  

     Sari kepustakaan ini membahas teknik pemeriksaan dalam evaluasi lapisan film air 

mata yang digunakan secara rutin dalam pemeriksaan klinis. Teknik-teknik 

pemeriksaan ini diharapkan mampu memberi petunjuk dalam menilai suatu kondisi 

kerusakan pada permukaan okular akibat instabilitas atau kelainan pada lapisan film 

air mata.3,5 

 

II. Fisiologi Lapisan Film Air Mata 

     Lapisan film air mata merupakan suatu cairan kompleks yang disekresikan oleh 

kelenjar yang terdapat disekeliling orbita dan epitel permukaan okular. Film air mata 

berperan penting untuk memelihara fungsi normal dan kemampuan optik mata, yaitu 

membantu mempertahankan permukaan kornea sebagai salah satu media optik tetap 

halus dan rata sehingga memberikan penglihatan yang baik. Fungsi lain film air mata 

yaitu  untuk proteksi mekanik dan imunitas, membuang sel-sel epitel permukaan 

okular yang berdeskuamasi, menjaga kelembaban dan melubrikasi permukaan 

anterior okular, dan memberikan suplai oksigen serta nutrisi terhadap epitel kornea.3,5 

     Lapisan film air mata memiliki tiga komponen utama, yaitu lipid, akuos, dan 

mukus. Beberapa studi terbaru membuktikan bahwa perpaduan antara lapisan musin 

dan akuos membentuk suatu gradien, yang tidak dapat dibedakan dengan tegas karena 

musin mengabsorbsi elektrolit dan air (hydrated gel).3,8,10  

     Ketebalan film air mata berbeda-beda, yaitu sekitar 8-9 µm dan volumenya kurang 

lebih 7,4 µL. Ada tiga faktor yang dibutuhkan untuk mekanisme efektif dalam 
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menyebarkan film air mata yaitu reflek berkedip yang normal, kontak antara 

permukaan eksternal okular dengan kelopak mata, dan epitel kornea yang normal.3,7-

10 

 
Gambar 2.1 Komponen lapisan film air mata. Komponen tersebut berfungsi 

melubrikasi, proteksi terhadap inflamasi dan menstimulasi 

penyembuhan. 
                  Dikutip dari: Foster JB, Lee WB.3 

 

2.1 Lapisan Lipid 

     Lapisan lipid diproduksi terutama oleh kelenjar meibom. Kelenjar meibom 

berjumlah ±20-25 buah di setiap kelopak mata. Orifisium kelenjar meibom terletak 

antara tarsal gray line dan perbatasan mukokutaneus. Kelenjar sebaseus Zeis, yang 

terletak di tepi kelopak mata dekat dengan akar bulu mata, juga mensekresikan lipid 

yang terintegrasi di dalam lapisan air mata. Fungsi lapisan lipid mencegah evaporasi 

dan menjaga ketebalan lapisan film air mata, berperan sebagai surfaktan, defisiensi 

lapisan ini menyebabkan mata kering tipe evaporasi.1,10 

2.2 Lapisan Akuos 

     Lapisan akuos diproduksi oleh kelenjar lakrimal, baik kelenjar lakrimalis utama 

maupun aksesoris. Lapisan kelenjar lakrimalis utama berperan dalam produksi air 
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mata secara refleks, sedangkan aksesoris berperan dalam produksi air mata secara 

basal. Kelenjar lakrimal aksesoris yaitu kelenjar Krause dan kelenjar Wolfring. 

Kelenjar Krause terletak di bagian lateral forniks superior dan sebagian kecil di 

forniks inferior. Kelenjar Wolfring terletak bagian tepi proksimal dari tiap tarsus.8,10  

 
 

Gambar 2.2  Skema kelenjar lakrimal dan epitel permukaan okular   yang 

berkontribusi dalam lapisan air mata. 
      Dikutip dari: Skuta dkk10 

 

     Lapisan akuos mengandung protein, elektrolit, oksigen dan glukosa. Konsentrasi 

elektrolit pada lapisan ini sama dengan serum, dengan osmolaritas rata-rata 300 

mOsm/L. Osmolaritas normal penting untuk menjaga volume seluler, aktivitas 

enzimatik, dan homeostasis seluler.3,10,11 

     Fungsi lapisan akuos yaitu mensuplai oksigen ke epitel kornea, mempertahankan 

komposisi elektrolit pada permukaan epitel okular, sebagai antibakterial dan antivirus, 

membersihkan debris, dan memodulasi fungsi sel epitel kornea dan konjungtiva.7,9 

2.3 Lapisan Musin 

     Lapisan musin disekresikan terutama oleh sel goblet konjungtiva, sel skuamosa 

bertingkat konjungtiva, dan epitel kornea, serta secara minimal oleh kelenjar larkrimal 
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Henle dan Manz. Disfungsi lapisan air mata dapat diakibatkan baik defisiensi musin 

(avitaminosis A, destruksi konjungtiva) maupun jumlah yang berlebih (hipertiroid, 

stimulasi benda asing, alergi vernal) atau adanya perubahan biokimia 

(keratokonjungtivitis). Fungsi lapisan musin adalah mengubah epitel kornea dari yang 

bersifat hidrofobik menjadi hidrofilik, berinteraksi dengan lapisan lipid untuk 

menurunkan tegangan permukaan sehingga mampu menjaga stabilitas film air mata, 

dan mengikat sel permukaan yang tereksfoliasi, partikel asing dan bakteri.8,9,10 

 
Gambar 2.3 Struktur lapisan film air mata. Kiri: pembagian struktur lapisan film mata 

dahulu yang terdiri dari tiga lapis. Kanan: struktur lapisan berupa hydrated 

gel, dengan adanya gradasi lapisan musin. 
         Dikutip dari: Foster JB, Lee WB.3 

 

III. Tes Diagnostik untuk Evaluasi Film Air Mata 

     Terdapat banyak macam tes diagnostik untuk evaluasi film air mata yang berguna 

untuk penapisan, membantu menegakkan diagnosis, dan pemantauan dalam kelainan 

lapisan film air mata. Namun, belum ada pemeriksaan baku emas dalam evaluasi 

lapisan air mata.5,11  

     Pemilihan tes diagnostik yang tepat harus sesuai dengan keluhan pasien dan 

pemeriksaan fisik. Inspeksi menyeluruh pada adneksa okular dapat memberikan 

informasi perubahan struktur yang penting dalam patogenesis kelainan lapisan air 

mata. Lebar fisura interpalpebral sangat bervariasi, namun fisura interpalpebral yang 

lebar seperti pada penyakit tiroid, berhubungan dengan tingkat evaporasi yang lebih 
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cepat. Trikiasis, ektropion, dan entropion dapat mengganggu lapisan air mata normal 

dan penutupan kelopak mata yang tidak sempurna dapat membuat permukaan okular 

lebih cepat kering.1,5  

3.1 Marginal Tear Strip 

     Pemeriksaan marginal tear strip dapat memberikan informasi mengenai volume 

air mata yang ada di permukaan okular.  Lebar normal dari marginal tear strip 0,5 

mm dan mempunyai permukaan yang konkaf. Ketika marginal tear strip yang 

terbentuk tipis dan diskontinu, dapat menunjukkan defisiensi akuos pada lapisan air 

mata. Penilaian marginal tear strip divisualisasi dengan baik dengan pewarnaan 

fluorescein.1,5  

        Gambar 3.1 Marginal tear-strip 
                   Dikutip dari: Lemp MA5 

 

3.2 Pewarnaan Permukaan Okular 

     Pewarnaan permukaan okular dilakukan untuk membantu dalam evaluasi film air 

mata, menilai integritas lapisan sel permukaan okular dan penting dalam pemeriksaan 

segmen anterior. Karakteristik pola pewarnaan dapat memberikan petunjuk dalam 

menegakkan diagnosis kelainan.3,8  

3.2.1 Fluorescein  

     Fluorescein topikal bersifat non-toksik dan larut dalam air. Fluorescein tersedia 

dalam bentuk tetes mata yang dikombinasikan dengan anestesi topikal atau sebagai 

paper-strip. Paper-strip dilembabkan dengan saline, air mata buatan, atau anestesi 

topikal, kemudian dipaparkan pada kelopak mata bagian bawah. Fluorescein  

memberi warna pada kornea atau epitel konjungtiva yang ikatan antarselnya menjadi 
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lebih longgar. Fluorescein tidak bersifat iritan sehingga dapat diberikan tanpa 

didahului pemberian anestesi topikal.1,4,10 

Gambar 3.2 Pewarnaan dengan fluorescein  
                         Dikutip dari: Tasman W, Jaeger EA13 

 

 

3.2.2 Rose Bengal 

     Sediaan sebagai tetes mata 1% dan paper strip. Rose bengal dapat memberi warna 

pada epitel yang abnormal dan non-vital, oleh karena itu berguna pada kondisi seperti 

keratokonjuntivitis sika. Rose bengal juga memberi warna pada mukus dan keratin. 

Rose bengal dapat dilihat dengan menggunakan lampu celah dengan filter hijau (red-

free). Rose bengal dapat bersifat mengiritasi sehingga penggunaannya harus didahului 

dengan pemberian anestesi topikal.4,10 

Gambar 3.3 Pewarnaan dengan rose bengal 
                         Dikutip dari: Heng BH.4 

 

3.2.3 Lissamine green  

     Lissamine green merupakan pewarna organik sintetik yang memiliki sifat yang 

mirip dengan rose bengal, namun lebih ditoleransi dan tidak lebih toksik terhadap 

epitel kornea. Pewarnaan dengan lissamine green tergantung dosis dan volume yang 
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tidak adekuat dapat menyebabkan pewarnaan yang lemah. Dosis minimal adalah 10-

20 µL untuk diagnosis yang akurat.4,10 

  Gambar 3.4 Pewarnaan dengan lissamine green. 
                        Dikutip dari: Heng BH.4 

 

3.3 Evaluasi Stabilitas Film Air Mata 

3.3.1 Tear Break-Up Time 

     Tear break-up time digunakan untuk menilai stabilitas lapisan air mata dengan 

mengukur, baik secara invansif dengan pemberian fluorescein maupun secara non-

invasif dengan menggunakan keratometer atau xeroskop. Break-up time diukur 

sebagai interval antara kedipan mata terakhir sampai munculnya bintik hitam pada 

pemeriksaan dengan fluorescein. Tear break-up time bervariasi di antara individu dan 

berubah seiring waktu dalam satu hari. Munculnya bintik hitam kurang dari atau sama 

dengan 10 detik menunjukan abnormal dan berhubungan dengan film air mata yang 

abnormal.5,12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Pewarnaan fluorescein tear film break-up. 

                       Dikutip dari: Lemp MA.5 
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3.3.2 Indeks proteksi ocular 

     Indeks proteksi okular merupakan penilaian kuantitas dengan menilai tingkat 

keparahan kondisi mata kering. Indeks proteksi okular sebanding dengan break-up 

time dibagi dengan interval antar kedipan mata. Permukaan okular dikatakan dalam 

keadaan tidak terproteksi ketika break-up time kurang dari interval antar kedipan mata 

atau dengan rasio kurang dari satu.5,13 

3.4 Evaluasi Produksi Air Mata 

3.4.1 Schirmer I 

     Tes Schirmer I digunakan untuk mengevaluasi defisiensi komponen akuos dengan 

menilai sekresi refleks air mata dalam respon terhadap stimulasi konjungtiva. Tes ini 

dilakukan tanpa anestesi topikal untuk mengukur sekresi refleks air mata, dengan 

meletakan strip Whatman #41 pada sepertiga lateral palpebral inferior untuk 

meminimalisasi iritasi terhadap kornea. Pasien diminta untuk melihat kedepan dan 

berkedip secara normal selama strip dipertahankan selama 5 menit. Jumlah strip yang 

dibasahi oleh air mata diukur dalam milimeter. Bila hasilnya kurang dari 10 mm, 

adanya kecenderungan adanya defisiensi lapisan akuos dari air mata. Ketika diberikan 

topikal anestesi sebelum tes Schirmer I, tes tersebut dapat dilakukan untuk mengukur 

sekresi basal air mata. 4,5,13 

     Untuk tes Schirmer I dengan anestesi, hasil kurang dari 5 mm merupakan kriteria 

diagnostik untuk defisiensi air mata, sedangkan bila hasilnya 5 mm sampai 10 mm 

masih sugestif.4,5,13  

3.4.2 Schrimer II 

     Tes Schirmer II digunakan untuk mengukur sekresi air mata sebagai respon 

terhadap stimuli nasal. Kertas Whatman #41 diletakan di sepertiga lateral palpebral 

inferior dengan perlakuan yang sama seperti pada tes Schirmer I. Kemudian, stimulasi 

pada baian mukosa nasal dilakukan dengan aplikator cotton bud. Bila kertas strip 

basah kurang dari 15 mm setelah 15 menit, hal itu berhubungan dengan adanya defek 

pada sekresi secara refleks.13  
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Gambar 3.6 Penggunaan Schirmer’s strip pada Schirmer’s test.  Schirmer’s strip 

diletakan pada sepertiga bagian lateral palpebral inferior. 
                                              Dikutip dari: Lemp MA.5 

 

 

 
Gambar 3.7 Schirmer’s strip dengan penanda millimeter. Pewarnaan biru 

memfasilitasi hasil pengukuran volume air mata. 
Dikutip dari: Heng BH.4 

 

3.4.3 Tear Clearence Test/ Tear Turnover 

     Metode ini dilakukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk 

membersihkan 5 µL fluorescein yang diberikan sebelumnya di sakus konjungtiva. 

Strip yang digunakan pada tes Schirmer diletakan di bagian lateral palpebral inferior 

selama 1 menit, dengan interval 10, 20, 30 menit setelah pemberian fluorescein. Strip 

kemudian diukur apakah ada fluorescein yang tersisa. Pada mata normal, fluorescein 

sudah hilang pada menit ke 20 sejak pemberian fluorescein.4,5 

3.5 Evaluasi Komposisi dan Struktur Air Mata 

     Ada lebih dari 200 protein yang dapat didentifikasi dalam air mata. Beberapa 

diantaranya dapat digunakan untuk evaluasi komposisi air mata, yaitu lisozim dan 

laktoferin. Lisozim mempunyai akitvitas antibakterial. Kadar lisozim berkurang pada 

defisiensi lapisan akuos. Enzim tersebut mampu melisiskan suspensi yang berisi 

bakteri Micrococcus lysodeikticus. Ketika suspensi ini diletakan di dalam agar, 
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sampel air mata diletakan juga dalam agar tersebut. Semakin luas area yang 

mengalami lisis, semakin tinggi pula konsentrasi enzim tersebut. Hal yang sama dapat 

pula dilakukan pada laktoferin. 5,11,14 

     Evaluasi komposisi dan struktur air mata lainya adalah dengan tear ferning. Tes 

ini bergantung pada rasio ion natrium dan kalium terhadap ion kalium dan 

magnesium. Perbedaan konsentrasi berhubungan dengan perbedaan pola ferning. Air 

mata dikumpulkan dengan tabung kaca kapiler, kemudian diletakan pada kaca objek, 

kemudian didiamkan di suhu ruangan. Air mata yang telah mengalami kristalisasi 

dinilai dengan mikroskop, pada film air mata yang normal memberikan pola seperti 

kristal (kristalin), bila terjadi kelainan film air mata makan pola yang terbentuk adalah 

seperti daun pakis (fern) .4,5 

3.6 Osmolaritas Air Mata 

     Pada keadaan defisiensi lapisan akuos dan mata kering tipe evaporasi, lapisan air 

mata dalam keadaan hiperosmolar. Hiperosmolar merupakan keadaan osmolaritas 

film air mata lebih dari 300 mOsm/L .Terdapat suatu temuan baru berupa teknologi 

osmometer yang hanya membutuhkan 50 nanoliter sampel air mata dan mengukur 

osmolaritas air mata dengan mudah yang dapat digunakan secara klinis.4,5,14,15  

                    
Gambar 3.8 Alat, cara penggunaan dan interpretasi hasil  osmometer 

Dikutip dari: Tomlinson dkk14 
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3.7 Evaluasi Lapisan Lipid  

     Evaluasi lapisan lipid meliputi pemeriksaan kelenjar meibom dengan lampu celah 

untuk menginspeksi tepi kelopak mata dan memperkirakan kuantitas dan kualitas lipid 

yang diekskresikan (meibum). Adanya perubahan pada struktur pada kelenjar meibom 

ditunjukkan dengan adanya vaskularisasi pada tepi kelopak mata, tersumbatnya 

orifisum, dan kehilangan orifisium.5,13 

3.7.1 Interferometri Film Air Mata 

     Tes ini digunakan untuk menentukan ketebalan lapisan lipid dan fluiditasnya 

dengan mengobservasi pola yang diberikan oleh cahaya yang direfleksikan dari 

permukaan lapisan lipid dan dari pertemuan antara lapisan lipid dan lapisan akuos air 

mata. Ketebalan lapisan air mata yang normal berkisar antara 2,7 sampai 11 µm. Tes 

ini dapat pula menilai secara spesifik ketebalan lapisan lipid. Stabilitas air mata yang 

baik ditunjukan dengan lapisan lipid yang lebih tebal.5,13 

3.7.2 Meibometri 

     Tes ini digunakan untuk menilai batas dasar lipid dari kelenjar meibom 

menggunakan alat laser. Densitas optik dari lapisan lipid diperoleh dari mata dengan 

tape plastic yang transparan dan dibaca pada laser meibometer.11,13  

 

IV. Simpulan 

     Evaluasi lapisan air mata dapat meliputi penilainan terhadap stabilitas, produksi, 

osmolaritas, komposisi dan karakteristik lapisan air mata. Terdapat berbagai jenis 

pemeriksaan yang dapat menilai komponen-komponen tersebut 

     Berbagai macam pemeriksaan yang objektif tersebut diharapkan dapat 

memberikan informasi yang berguna, terutama dalam menegakkan diagnosis, 

klasifikasi dan tingkat keparahan suatu kelainan lapisan air mata. 
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