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Abstract 
Introduction 
Antihypertensive drug such as beta-blocker (BB), calcium channel blocker (CCB), angiotensin II receptor 
blocker (ARB), and angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE inh) are said to be responsible in 
contributing to dry eye sndrome (DES). However, recent study stated that using drugs containing ACE inh/ARB  
has lower risk of DES. Impression cytology is a laboratory test to evaluate DES and yields reliable information 
about goblet cell density (GCD) and conjunctival epithelial metaplasia. 
Objective 
To compare ocular surface damage through cytology impression between group containing ACE inh/ARB (A) 
and ACE inh/ARB-free (B). 
Methods  
This is a randomized clinical trial study. A total of 36 patients who met the inclusion criteria were included. The 
subjects were divided into group A and B. Impression cytology was examined through repetition by Tseng 
criteria. We evaluate the GDC and conjunctival metaplasia in baseline and 4th week after therapy. 
Results 
The participants (n=36) comprised of 21 females and 15 males aged 55 years old (58.3%). Loss of GCD were 
lower in group A than group B (p=0.036). There were lower degree of squamous conjunctival metaplasia in 
group A compared to group B with p value 0.003. 
Conclusion 
Group containing ACE inh/ARB has fewer loss of  CGD and lower degree of squamous conjunctival metaplasia 
compared to group ACE inh/ARB-free. 
Keywords : dry eye syndrome, antihypertensive drugs, impression cytology, cell goblet density, squamous 
conjunctival metaplasia 
 

PENDAHULUAN 
     Permukaan okular membutuhkan film air 
mata untuk menjaga kestabilan lapisan film air 
mata. Lapisan film air mata ini mempunyai 3 
lapisan yang berinteraksi secara dinamis, yaitu 
lapisan lipid, akuous, dan musin. Menurut 
komite the International Dry Eye Workshop 
(DEWS) sindrom mata kering adalah suatu 
penyakit air mata dan permukaan mata yang 
dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga 
menimbulkan gejala ketidaknyamanan, 
gangguan penglihatan, dan ketidakstabilan 
lapisan film air mata disertai dengan kerusakan 
permukaan mata.1 
     Salah satu faktor risiko terjadinya mata 
kering adalah pemakaian obat antihipertensi. 
Hipertensi merupakan faktor risiko utama 
terjadinya stroke, infark miokard, penyakit 
vaskular, dan penyakit ginjal kronik. Hasil 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 
menunjukkan, sebagian besar kasus hipertensi 
di Indonesia belum terdiagnosis, hal ini terlihat 

dari hasil pengukuran tekanan darah pada usia 
18 tahun ke atas ditemukan prevalensi 
hipertensi sebesar 31,7%.2  
     Terdapat beberapa jenis OHT yang dapat 
menyebabkan mata kering yaitu beta-blocker 
(BB), angiotensin converting enzyme inhibitor 
(ACE inh), angiotensin II receptor blocker 
(ARB), calcium channel blocker (CCB), dan 
diuretik. Golongan yang paling sering 
diberikan adalah CCB seperti amlodipin yang 
dapat dikombinasikan dengan golongan 
diuretik, ACE inh atau ARB.1,3 
     Penelitian sebelumnya melaporkan OHT 
golongan diuretik dapat mengurangi sekresi 
kelenjar lakrimal yang akhirnya menurunkan 
produksi air mata. Golongan BB dikatakan 
menyebabkan penurunan sekresi air mata, 
hiperosmolaritas film air mata, dan 
menginduksi iritasi permukaan okular. 
Golongan ACE inh/ARB daat menakibatkan 
disfungsi kelenjar lakrimal dan kelenjar saliva. 
Efek golongan CCB terhadap mata kering 
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yaitu dengan mengganggu lapisan lipid pada 
lapisan film air mata. Efek OHT terhadap mata 
kering dikatakan tidak bermakna secara 
signifikan sebelum 1 bulan terapi menurut 
penelitian tersebut, namun terdapat 
peningkatan keluhan dan tanda-tanda sindrom 
mata kering pada pemakaian lebih dari 1 
bulan.3,4  
     Penelitian Akcay dkk kemudian 
menyebutkan kombinasi ACE inh/ARB 
mempunyai efek yang tidak signifikan 
terhadap mata kering. Hal tersebut juga 
disebutkan pada penelitian oleh Moss dkk 
bahwa golongan ACE inh/ARB mempunyai 
risiko yang rendah terhadap terjadinya mata 
kering.2,3  

     Sindrom mata kering merupakan penyakit 
yang dapat menimbulkan keluhan seperti pada 
penyakit infeksi maupun alergi, sehingga 
dibutuhkan pemeriksaan untuk menegakkan 
diagnosis sindrom tersebut. Instabilitas lapisan 
film air mata yang terjadi pada sindrom mata 
kering menyebabkan perubahan sel 
konjungtiva, sel goblet, serta apoptosis sel 
pada permukaan okular. Pemeriksaan sitologi 
digunakan untuk mendiagnosis kelainan 
permukaan okular, dokumentasi perubahaan 
permukaan konjungtiva dan kornea, melihat 
efek pengobatan terhadap permukaan okular, 
serta mengukur tingkat metaplasia 
konjungtiva. Penilaian sitologi ini telah 
digunakan untuk melihat keadaan metaplasia 
konjungtiva pada pemakaian obat 
antiglaukoma topikal, pemakai lensa kontak,  
pasien dengan ocular surface burn, dan setelah 
tindakan phototerapeutic keratectomy, namun 
belum terdapat penelitian serupa yang menilai 
efek OHT terhadap permukaan okular.4,5 Hasil 
penelitian ini diharapkan memberikan 
informasi mengenai keadaan permukaan 
okular terkait mata kering pada pasien 
hipertensi yang mendapatkan OHT, sehingga 
dapat digunakan sebagai acuan untuk 
memberikan terapi mata kering agar tidak 
terdapat kerusakan permukaan okular lebih 
lanjut. 
 

METODE PENELITIAN 
     Penelitian ini merupakan randomized 
clinical trial. Subjek penelitian diambil di 
RSUD Kota Bandung dari bulan Agustus 
hingga September 2017. Data yang 
dikumpulkan meliputi usia, jenis kelamin, 
golongan OHT yang diberikan, dan hasil 
pemeriksaan sitologi impresi meliputi densitas 

sel goblet dan derajat metaplasia konjungtiva 
pada baseline dan minggu ke-4 pascaterapi.  
     Kriteria inklusi penelitian ini yaitu usia 20-
55 tahun yang didiagnosis hipertensi serta 
mempunyai riwayat pemakaian OHT ≤3 
minggu. Kriteria eksklusi adalah subjek 
dengan riwayat obat mata topikal dalam waktu 
6 bulan sebelumnya, riwayat penggunaan lensa 
kontak dalam waktu 12 bulan sebelumnya, 
mengalami peradangan, infeksi, dan atau yang 
memerlukan terapi topikal. 
     Hasil pemeriksaan sitologi impresi dinilai 
menurut kriteria Tseng dengan melihat 
densitas sel goblet dan derajat metaplasia 
konjungtiva. Derajat sindrom mata kering 
yang dicatat adalah hasil konversi sesuai 
dengan kriteria Tseng tersebut. Densitas sel 
goblet dihitung dari 3 lapang yang ditentukan 
secara acak, kemudian dihitung reratanya dan 
dinyatakan dengan jumlah sel per lapang 
pandang. 
     Pemeriksaan sitologi impresi diawali 
dengan pemberian 1-2 tetes anestesi topikal 
tetrakain 2%, genangan air mata dikeringkan 
dengan mqa, kemudian kertas filter cellulose 
acetate berbentuk 4x6 mm dengan pori-pori 
berukuran 0.2 µm ditempelkan pada 
konjungtiva bulbi bagian medial. Setelah 10 
detik filter dilepas dan sel dipindahkan ke 
larutan fiksasi berisi alkohol 96%, kemudian 
diwarnai dengan modifikasi Papaniculaou 
terhadap teknik Gill. Spesimen diperiksa di 
bawah mikroskop cahaya dan dilakukan 
grading sesuai kriteria Tseng. Jumlah sel 
goblet dihitung dalam 3 lapang pandang secara 
acak dengan pembesaran 400x. Rata-rata 
jumlah sel goblet per lapang pandang dihitung. 
Obat antihipertensi diberikan oleh Spesialis 
Penyakit Dalam. Pengambilan spesimen 
dilakukan oleh seorang konsulen unit EED 
yang sama. Pemeriksaan spesimen dilakukan 
oleh Spesialis Patologi Anatomi yang sama. 
Prosedur yang sama dilakukan pada minggu 
ke-4 pascaterapi.  
     Data kemudian dianalisis. Jika data tidak 
berdistribusi normal digunakan analisis non 
parametrik dengan uji Mann-Whitney. Untuk 
menganalisis perbedaan data yang 
berpasangan dari 2 data digunakan uji 
Wilcoxon. Uji normalitas menggunakan 
Shapiro-Wilk. Hasil uji dikatakan bermakna 
berdasarkan nilai p<0,05. 
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HASIL PENELITIAN 
     Subjek penelitian sebanyak 36 yang dibagi 
menjadi 2 kelompok yaitu kelompok golongan 
ACE inh/ARB (Kelompok A) dan golongan 
non ACE inh/ARB (Kelompok B).  
Perbandingan usia dan jenis kelamin antara 2 
kelompok pada 36 subjek disajikan pada tabel 
4.1. Masing-masing kelompok mempunyai 
sebaran jenis kelamin sebarannya adalah 
relatif sama, namun jumlah subyek perempuan 
umumnya lebih banyak. Secara keseluruhan 
subjek laki-laki berjumlah 15 orang dan 
perempuan 21 orang. Sedangkan untuk 
sebaran usia subjek penelitian sekitar 58,3%-
nya berusia 55 tahun. Karakteristik derajat 
sindrom mata kering dilihat secara 
keseluruhan berdasarkan densitas sel goblet 
dan metaplasia epitel konjungtiva menurut 
kriteria Tseng seperti tercantum pada bab 3. 
Pada minggu ke-4 terdapat sindrom mata 
kering derajat ringan pada kelompok ACE 
inh/ARB sebanyak 66,67% dan kelompok non 
ACE inh/ARB sebanyak 83,3% yang berbeda 
secara signifikan dengan nilai p=0,012.  
 
 
Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik 
  

Kelompok Obat 
Nilai p 
 

A 
(%) 

B 
(%) 

Jenis Kelamin 
  

0,735* 
Laki-laki 8 7 
Perempuan 10 11 
Usia (th) 

  
0,273** 

   Median 54,5 55 
   Rentang 32-55 42-55 
Derajat 
Sindrom 
Mata Kering 

  
 

(Baseline) 1,00* 
    Normal 6 (50) 6 (50) 
    Ringan 12 (50) 12 (50) 
    Sedang 0 0 
    Berat 0 0 
(Minggu ke-4) 0,012* 
    Normal  0 0 
    Ringan 16 (66,7) 8 (33,3) 
    Sedang 2 (16,7) 10 (83,3) 
    Berat 0 0 

Keterangan : 
*)uji Chi-Kuadrat, **)uji Mann-Whitney 
SD = standard deviation 

 
      
     Perbandingan derajat densitas sel goblet 
pada kedua kelompok penelitian disajikan 
dalam tabel 4.2 mencakup nilai pemeriksaan 

pada baseline dan 4 minggu pascaterapi, serta 
perbandingan densitas sel goblet pada baseline 
dan minggu ke-4. 
 
 
Tabel 4.2 Perbandingan Densitas Sel Goblet 
                pada Kedua Kelompok 
Densitas sel goblet  
(Jumlah sel/lapang 
pandang) 

Kelompok Obat 
Nilai p 
 

A 
(n=18) 

B 
(n=18) 

Baseline 0,419* 

   Median 2 2 
   Rentang 0-7 1-6' 
Minggu ke 4 0,045* 

   Median 0,5 0 
   Rentang 0-5 0-2 
Perubahan densitas 
sel goblet 
   Median 1,5 2 0,044** 

Keterangan : 
*)uji t tidak berpasangan, **)uji Wilcoxon 

 
 
     Berdasarkan tabel 4.2 terdapat penurunan 
densitas sel goblet dari baseline ke minggu ke-
4 pascaterapi pada kelompok obat golongan 
ACE inh/ARB dan kelompok non ACE 
in/ARB yang bermakna secara signifikan 
(p=0,045). Apabila dibandingkan kedua 
kelompok pada minggu ke-4 didapatkan 
penurunan densitas sel goblet yang lebih 
rendah pada kelompok ACE inh/ARB 
dibandingkan kelompok non ACE inh/ARB 
yang bermakna secara signifikan (p=0,044). 
     Terdapat derajat metaplasia epitel 
konjungtiva dengan proporsi yang lebih 
banyak di derajat yang lebih tinggi di 
kelompok B dibandingkan A. Proporsi 
sebanyak 44,4% pada derajat 1 dan 2 dapat 
dilihat pada kelompok A dan 55,6% pada 
derajat 3 di minggu ke-4 pascaterapi yang 
bermakna secara signifikan (p=0,016). Tabel 
4.4 menunjukkan bahwa perubahan derajat 
metaplasia epitel konjungtiva dari baseline ke 
minggu ke-4 pascaterapi lebih sedikit pada 
kelompok obat ACE inh/ARB dibandingkan 
kelompok non ACE inh/ARB p=0,003. 
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Tabel 4.3 Perbandingan Derajat Metaplasia 
                Konjungtiva pada Kedua 
Derajat 
metaplasia 

Kelompok Obat Nilai p 
A (%) B (%)  

Baseline   0,723* 
    Derajat 0 4 (22,2) 6 (33,3)  
    Derajat 1 14 (77,8) 12 (66,7)  
    Derajat 2 0 0  
    Derajat 3 0 0  
    Derajat 4 0 0  
    Derajat 5 0 0  
Minggu ke-4 
pascaterapi 

  0,016* 

    Derajat 0 0 0  
    Derajat 1 8 (44,4) 3 (16,7)  
    Derajat 2 8 (44,4) 5 (27,8)  
    Derajat 3 2 (11,2) 10 (55,6)  
    Derajat 4 0 0  
    Derajat 5 0 0  
Perbandingan 
baseline vs 
Minggu ke-4 
pascaterapi 

  
 

 

     Median 1 2 0,003** 

Keterangan : 
*)uji Mann-Whitney, **)uji Wilcoxon 
SD = standard deviation 

 
 
DISKUSI 
     Prevalensi mata kering meningkat seiring 
dengan usia. Penelitian Shipai dkk di Asia 
menemukan bahwa prevalensi mata kering 
pada usia 65 tahun ke atas adalah sebesar 
33,7%. Sebaran usia pada penelitian ini 
sebagian besar berada di usia 55 tahun yaitu 
sekitar 58,3%, dan 72,2% termasuk dalam 
sindrom mata kering derajat ringan. Hal ini 
juga ditemukan pada penelitian yang 
dilakukan oleh Sullivan dkk di tahun 2016 
yaitu prevalensi mata kering pada usia 40 
tahun ke atas mencapai 69,3%.3,4 Pada 
penelitian ini tidak ditemukan perbedaan yang 
bermakna dari segi usia (p=0,27) maupun jenis 
kelamin (p=0,74). 
     Salah satu kriteria inklusi pada penelitian 
ini adalah pemakaian OHT pada awal 
pemeriksaan ≤ 3 minggu. Penelitian oleh 
Akcay dkk menemukan bahwa tidak terdapat 
perbedaan kurang dari satu bulan pemakaian 
OHT terhadap sindrom mata kering. Penelitian 
olek Akcay dkk, serta Smidt dkk 
memperlihatkan hasil yang bermakna pada 
pemakaian OHT di pemeriksaan bulan 
pertama dan ketiga.5,6 
     Kondisi permukaan okular yang normal 
berkaitan erat dengan epitel permukaan okular 

dan lapisan film air mata. Terdapat 2 jenis 
kerusakan yang dapat terjadi pada permukaan 
okular terkait mata kering, yang pertama 
ditandai dengan metaplasia konjungtiva dan 
kehilangan sel goblet serta ekspresi musin. 
Keadaan ini akan menyebabkan 
ketidakstabilan film air mata yang merupakan 
proses penting terhadap terjadinya sindrom 
mata kering. Kerusakan kedua ditandai dengan 
digantikannya epitel kornea normal dengan 
sel-sel konjungtiva akibat defisiensi sel limbal. 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, inti dari 
mekanisme mata kering yaitu instabilitas 
permukaan okular menyebabkan 
hiperosmolaritas air mata. Keadaan ini 
mengaktivasi sel-sel inflamasi yang dapat 
mengakibatkan penurunan densitas sel goblet 
dan ekspresi musin, kerusakan epitel 
konjungtiva berupa perubahan epitel non 
keratin menjadi berkeratin, sampai kematian 
sel.1,7,8 

     Penelitian dengan menggunakan sitologi 
impresi telah banyak digunakan untuk menilai 
gangguan permukaan okular seperti mata 
kering, xeroftalmia, OSSN, efek obat 
antiglaukoma, dan lain sebagainya, namun 
belum ada penelitian menggunakan sitologi 
impresi terhadap OHT. Obat antihipertensi 
seperti diuretik, BB, CCB, ACE inh, ARB 
dikatakan dapat menyebabkan sindrom mata 
kering. Beta-blocker menghambat receptor β-
adrenergik yang terdapat pada kelenjar 
lakrimal, sehingga terjadi penurunan sekresi 
lisozim dan IgA berperan dalam lubrikasi 
permukaan okular dan melindungi permukaan 
okular dari infeksi. Diuretik dikatakan secara 
signifikan menurunkan produksi basal air mata 
setelah 6.5 jam pemakaian obat. Penelitian 
oleh Valerie dkk menemukan bahwa CCB 
dapat menyebabkan mata kering yaitu melalui 
gangguan lapisan lipid pada film air mata, 
sedangkan efek ACE inh/ARB terhadap mata 
kering kemungkinan melalui disfungsi dari 
kelenjar saliva dan kelenjar lakrimal menurut 
penelitian Smidth dkk. Namun, penelitian oleh 
Akcay dkk menemukan kombinasi ACE 
inh/ARB tidak mempunyai efek yang 
signifikan terhadap mata kering. Kedua 
golongan ini dikatakan mempunyai efek 
inhibisi secara in vitro terhadap produksi 
lipopolisakarida (LPS) yang berperan dalam 
menstimulasi TNF dan IL-1. Produksi sitokin 
anti-inflamasi yaitu IL-1Ra meningkat oleh 
golongan ACE inh, sedangkan golongan ARB 
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menurunkan produksi IL-6 yang berperan 
dalam mediator anti-inflamasi.4,17,22,8 

     Densitas sel goblet mengalami penurunan 
yang bermakna antara kedua kelompok yaitu 
ACE inh/ARB kelompok non ACE inh/ARB 
dengan nilai p=0,045. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa selain terdapat penurunan 
sel goblet di kedua kelompok, penurunan 
densitas sel goblet ini ditemukan lebih sedikit 
pada kelompok ACE inh/ARB dibandingkan 
kelompok non ACE inh/ARB yang bermakna 
secara signifikan (p=0,044). Penelitian yang 
dilakukan oleh Akcay dkk meneliti variabel 
mata kering dengan mengukur osmolaritas air 
mata, TBUT, skor OSDI, tes FL, tes RB, dan 
tes Schirmer. Pada penelitian tersebut 
ditemukan penurunan tes pewarnaan FL yang 
bermakna (p=0,035) pada kelompok ACE 
inh/ARB dibandingkan kelompok non ACE 
inh/ARB setelah terapi 1 bulan pertama. Tes 
pewarnaan FL ini bertujuan untuk 
mengevaluasi kerusakan epitel kornea maupun 
konjungtiva. Tes pewarnaan FL yang positif 
menunjukkan adanya keadaan mata kering 
dengan derajat yang bervariasi. Interleukin-1 
yang merupakan mediator pro-inflamasi juga 
dikatakan dapat mempengaruhi penurunan 
densitas sel goblet.9,10,11  
     Golongan ACE inh/ARB mempunyai efek 
inhibisi terhadap mediator inflamasi termasuk 
IL-1 dengan menghambat produksi LPS. Hal 
ini menunjukkan bahwa terdapat risiko 
kerusakan permukaan okular yang lebih 
sedikit pada kelompok ACE inh/ARB 
dibandingkan kelompok non ACE inh/ARB. 
Pemeriksaan densitas sel goblet dapat 
dilakukan dengan pewarnaan PAS, HE, dan 
Papaniculao. Penelitian oleh Adam dkk 
menunjukkan bahwa sel goblet sangat baik 
terlihat dengan pewarnaan PAS-HE dengan 
kombinasi Alcian blue. Selain itu, dikatakan  
dalam penelitian yang dilakukan oleh Nelson, 
penghitungan jumlah lapang pandang dari sel 
goblet dapat mencapai 10 lapang 
pandang.9,10,11 Hal-Hal tersebut dapat 
mempengaruhi perhitungan densitas sel goblet. 
Pada penelitian ini pemeriksaan densitas sel 
goblet dilakukan dengan pewarnaan 
Papaniculao dan HE, dan dilakukan 
penghitungan dari 3 lapang pandang kemudian 
dihitung rata-ratanya. 
     Terdapat peningkatan derajat metaplasia 
yang lebih sedikit pada kelompok ACE 
inh/ARB dibandingkan dengan kelompok non 
ACE inh/ARB p=0,003. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Akcay yang menyebutkan golongan 
ACE inh/ARB mempunyai efek yang 
signifikan terhadap mata kering pada bulan 
pertama pascaterapi. Penelitian yang dilakukan 
oleh Cintia dkk menemukan salah satu faktor 
yang berperan dalam metaplasia konjungtiva 
adalah IL-1 dan interferonᵧ (IFNᵧ) yang 
distimulasi oleh adanya TNFα. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya, ACE inh/ARB 
mempunyai risiko kerusakan permukaan 
okular melalui inhibisi mediator inflamasi 
seperti TNFα, IL-1, dan MMP.12,13,14,15. 
     Dry Eye Workshop (DEWS) tahun 2007 
membagi faktor risiko mata kering menjadi 
mostly consistent, suggestive, dan unclear. 
Obat-obatan antihipertensi termasuk dalam 
kelompok suggestive, sehingga obat-obatan 
antihipertensi tidak menyebabkan keadaan 
mata kering yang parah.1 Hal ini dapat dilihat 
pada penelitian yaitu pada minggu ke-4, 
setelah dikonversi menurut kriteria Tseng, 
derajat mata kering berada pada derajat sedang 
saja yaitu sebanyak 12 subjek penelitian 
(33,33%). Penelitian ini menunjukkan belum 
diperlukannya pemberian tetes mata air mata 
buatan pada bulan pertama pemakaian OHT, 
namun perlu dilakukan pengamatan jangka 
panjang dengan pemeriksaan subjektif dan 
objektif terkait mata kering pada pemakai 
OHT lebih dari 1 bulan. 
     Keterbatasan penelitian ini antara lain 
waktu pengamatan selama 4 minggu 
pascaterapi. Beberapa penelitian sebelumnya 
menunjukkan bahwa subjek penelitian dapat 
mulai mengalami tanda dan gejala mata kering 
pada waktu yang bervariasi hingga 3 bulan. 
 
SIMPULAN 
     Terdapat penurunan densitas sel goblet 
pada golongan ACE inhibitor/ARB lebih 
rendah dibandingkan dengan golongan non 
ACE inhibitor/ARB serta peningkatan derajat 
metaplasia konjungtiva pada golongan ACE 
inhibitor/ARB lebih sedikit dibandingkan 
dengan golongan non ACE inhibitor/ARB. Hal 
ini menunjukkan bahwa terdapat risiko yang 
lebih rendah terkait kerusakan pemukaan 
okular pada pasien yang mendapatkan 
kombinasi golongan ACE inh/ARB. 
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