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I. Pendahuluan 

     Mata merupakan organ yang kompleks secara anatomi dan fisiologi. Penyakit 

lokal dan sistemik dapat mempengaruhi anatomi mata. Farmakokinetik obat ke 

dalam mata adalah tantangan besar bagi ahli farmakologis dan ilmuwan saat ini. 

Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan absorpsi obat ke 

dalam mata. Metode pemberian obat pada mata dibagi menjadi topikal, lokal, dan 

sistemik.1,2,3 

     Mekanisme kerja obat pada mata terjadi melalui interaksi obat dan  reseptor. 

Obat memberikan efek terapeutik melalui fase farmakokinetik yang terdiri dari 

absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Absorpsi dan distribusi obat 

intraokular berkurang disebabkan oleh sawar anatomi mata. Klasifikasi obat mata 

dapat dibagi menjadi golongan air mata buatan, golongan antibiotik, golongan 

midriatik dan siklopegik, golongan antiglaukoma, dan golongan kortikosteroid.3,4,5 

     Sari kepustakaan ini akan membahas tentang metode pemberian obat pada mata. 

Tujuan penulisan sari kepustakaan ini adalah untuk memahami metode pemberian 

obat pada mata. Pemahaman terhadap metode pemberian obat berguna dalam 

praktik klinis sehari-hari. 

 

II.  Sawar Anatomi Mata 

     Sawar anatomi mata dimulai dari permukaan air mata, kornea, konjungtiva, 

koroid, cairan vitreus, dan sawar darah retina. Air mata  memiliki tiga lapisan. 

Lapisan terluar adalah lapisan lipid yang berfungsi sebagai sawar tidak larut air dan 

mencegah penguapan. Lapisan kedua adalah lapisan akuos yang berfungsi 

mengatur aliran osmotik. Lapisan paling dalam adalah lapisan musin yang menjaga 

stabilitas lapisan air mata agar melekat erat pada kornea dan konjungtiva.1,6,7  

     Gambar 2.1 menjelaskan tentang sawar anatomi mata. Kornea sebagai sawar 

berlapis mencegah substansi eksogen, termasuk obat topikal menyerap lebih ke 

dalam jaringan okular. Lapisan kornea terdiri dari epitelium, membran Bowman, 

stroma, membran Descemet, dan endotel. Epitel dan stroma kornea berfungsi 

sebagai tempat  akumulasi obat lipofilik dan hidrofilik. Endotel kornea membentuk 

sawar  selular antara stroma dan cairan akuos.2,7,8 
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    Permukaan konjungtiva berfungsi sebagai area utama absorpsi obat pada 

permukaan okular dan dikeluarkan kembali melalui air mata. Partikel obat suspensi 

membuat zat aktif obat terlarut di sakus konjungtiva. Konjungtiva dan sklera 

bertanggung jawab terhadap seperlima dari seluruh absorpsi obat ke dalam iris dan 

korpus siliaris. Sklera melapisi 80% dari keseluruhan permukaan mata tersusun atas 

lapisan fibrosa yang kuat. Sklera lebih permeabel terhadap substansi dengan berat 

molekul rendah dan larut air seperti antibiotik. 6,7,9 

 

 
 Gambar 2.1. Sawar anatomi mata 

             Dikutip dari: De LF, dkk.9 

 

     Koroid adalah jaringan vaskular yang terletak di bawah sklera. Koroid memiliki 

banyak vaskularisasi yang  menuju lapisan retina sensoris dan lapisan fotoreseptor. 

Koroid melekat longgar ke sklera dengan ruang suprakoroid. Ruangan suprakoroid 

penting dalam perjalanan obat agar substansi obat dapat memasuki intraokular. 

Cairan vitreus tersusun atas jaringan penyambung viskoelastis yang mengandung 

glikosaminoglikan, asam hialuronat, dan kolagen. Beberapa molekul dapat 

berdifusi melewati segmen posterior dan vitreus. Vitreus berfungsi sebagai 

reservoir utama obat dan depot sementara zat metabolit.1,6,7 

     Sawar darah okular tersusun atas sawar darah akuous dan sawar darah retina. 

Kedua sawar fungsional tersebut mencegah pergerakan elemen darah ke ruangan 

intraokular. Sawar darah okular dibentuk oleh epitel korpus siliar tidak berpigmen, 
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epitel iris posterior, endotel pembuluh darah iris, dan endotel kanalis Schlemm yang 

berfungsi melindungi mata dari material toksik dan mempertahankan homeostatis. 

Sawar darah retina tersusun atas sawar eksternal yaitu epitel pigmen retina dan 

sawar internal yaitu membran endotel pembuluh darah retina.5,10,11 

 

III.  Metode Pemberian Obat Mata 

     Metode pemberian obat pada mata dibagi menjadi topikal, lokal, dan sistemik. 

Metode pemberian obat topikal berupa larutan, suspensi, salep, dan gel. Pemberian 

obat mata secara lokal dapat melalui suntikan periokular dan intraokular. Suntikan 

periokular terdiri dari suntikan subkonjungtiva, subtenon, dan retrobulbar. Suntikan 

intraokular melalui intrakameral di bilik mata depan dan melalui intravitreal di 

rongga vitreus. Obat mata sistemik diberikan melalui rute oral dan intravena.2,3,4 

 

3.1. Topikal 

     Sediaan larutan dan suspensi lebih sering digunakan dibandingkan salep dan gel 

karena lebih mudah diteteskan dan kurang mengganggu penglihatan. Obat tetes 

mata sebagian besar akan dibuang dari permukaan okular setelah penetesan. Dosis 

obat  yang menuju cairan akuos hanya 1-7 % dari dosis obat yang diberikan. 

Kekurangan dari sediaan larutan adalah durasi kerja yang singkat, risiko 

kontaminasi, dan risiko cedera akibat ujung alat penetes obat. Sediaan larutan 

digunakan pada air mata buatan, antibiotik, dan midriatik.7,10,12 

     Suspensi adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel tidak larut yang 

mengalami dispersi dalam cairan pembawa. Sediaan suspensi menggunakan 

partikel mikron untuk menghindari iritasi dan abrasi kornea. Partikel zat aktif ini 

memperpanjang waktu kontak obat. Penggunaan sediaan suspensi harus digoncang 

terlebih dahulu untuk membuat partikel obat tersebar. Sediaan suspensi dipakai 

untuk obat sulit larut air seperti prednisolon asetat 0,25%.1,7,13 

     Ada dua cara penetesan obat tetes mata. Cara pertama obat mata diteteskan di 

konjungtiva bulbar superior dengan posisi kepala pasien ke bawah dan kelopak 

mata atas ditarik. Cara kedua obat mata diteteskan dengan posisi kepala pasien 

menghadap ke atas sehingga aksis optikal searah sumbu vertikal, kelopak mata 

bawah ditarik dan kelopak mata atas ditahan. Pasien diminta melihat ke atas untuk 
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menghindari kornea terkena tetesan obat mata. Larutan dan suspensi mata 

diteteskan dengan jarak minimal 2 cm dari ujung penetes obat mata untuk 

menghindari kontaminasi. Pasien sebaiknya menutup kelopak mata setelah obat 

diteteskan kemudian menekan punktum dan kanalikuli lakrimal dengan 

menggunakan jari telunjuk untuk mengurangi drainase nasolakrimal.7,9 

     Salep tersusun dari percampuran senyawa semisolid dengan senyawa 

hidrokarbon solid. Salep mata diperlukan untuk memperpanjang waktu kontak obat 

yang berguna dalam pengobatan trauma okular seperti abrasi kornea. Salep 

dioleskan di sakus konjungtiva inferior kemudian menyebar ke margin palpebral, 

bulu mata, dan kulit palpebral. Pemberian salep dapat mengakibatkan 

ketidaknyamanan karena setelah diaplikasikan akan menimbulkan efek buram dan 

lengket. Beberapa sediaan salep mata antara lain kloramfenikol 1% dan gentamisin 

0,3%.1,7,10 

     Sediaan gel tersusun atas polimer mucoadhesive yang menyebabkan zat aktif 

terdistribusi secara perlahan. Sediaan gel memperpanjang waktu kontak, 

mempertahankan dosis dalam rentang terapeutik, dan menurunkan frekuensi 

pemberian obat. Sediaan gel membutuhkan surfaktan untuk mempertahankan 

kejernihan sehingga meningkatkan risiko iritasi dan harga yang lebih mahal. 

Timolol 0,5% dan Pilokarpin 4% tersedia dalam bentuk gel.2,7,10 

 

3.2. Lokal 

     Pemberian obat secara periokular dapat dipertimbangkan apabila pasien 

membutuhkan konsentrasi obat yang lebih tinggi dan tidak responsif terhadap 

pemberian obat topikal. Suntikan subkonjungtiva dilakukan di bawah konjungtiva 

bulbar untuk mencapai konsentrasi obat yang tinggi di segmen anterior. 

Keuntungan pemberian suntikan subkonjungtiva adalah meningkatkan konsentrasi 

obat, mengurangi kuantitas pemberian, dan mengurangi efek samping sistemik. 

Suntikan subkonjungtiva sangat nyeri sehingga hanya dilakukan pada kasus 

inflamasi okular yang berat di segmen anterior. Antibiotik dan steroid dapat 

diberikan secara subkonjungtiva. Suntikan subtenon dilakukan di episklera atau 

kantus medial menggunakan jarum Gauge 25 melalui kuadran superotemporal. 
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Obat disuntikkan ke dalam subtenon sebelumnya dilakukan aspirasi untuk 

memastikan  obat tidak menembus intravaskular. Suntikan subtenon anterior 

kortikosteroid dilakukan dalam pengobatan uveitis berat. Suntikan subtenon 

anterior tidak lebih baik daripada rute subkonjungtiva, dengan risiko perforasi yang 

lebih besar.1,7,9,14 

     Pemberian obat dengan rute intraokular menyebabkan konsentrasi efektif obat 

langsung menuju jaringan target. Pemberian obat melalui rute intrakameral  

langsung menuju bilik mata depan tanpa melewati sawar kornea. Obat yang 

disuntikankan secara intrakameral tidak mengalami distribusi ke segmen posterior. 

Suntikan lidokain 1% intrakameral digunakan dalam anestesi bedah katarak. 

Suntikan intravitreal merupakan cara pemberian obat yang langsung menuju rongga 

vitreus sehingga dapat mencapai lapisan neurosensoris retina dengan konsentrasi 

yang tinggi. Suntikan dilakukan dengan jarum Gauge 30 melalui pars plana. 

Suntikan intravitreal antibiotik seperti vankomisin digunakan pada 

endoftalmitis.1,7,14,15 

 

3.3. Sistemik 

     Obat yang diberikan secara sistemik akan tersebar ke seluruh tubuh dan dapat 

meningkatkan risiko kerusakan di berbagai jaringan. Seluruh organ harus terpapar 

konsentrasi obat yang lebih tinggi untuk mencapai konsentrasi terapeutik di dalam 

mata. Potensi masalah dapat terjadi pada obat yang memiliki indeks terapeutik 

sempit. Pemberian obat secara sistemik telah menjadi rute pilihan untuk segmen 

posterior.2,10 

     Pemberian obat tertentu paling efektif secara peroral. Zat aktif yang terlarut 

dalam saluran pencernaan mengalami absorpsi di usus halus kemudian memasuki 

pembuluh darah untuk mengalami distribusi. Inhibitor karbonik anhidrase dan agen 

hiperosmotik menggunakan rute obat peroral. Semua bentuk sediaan obat 

mengalami tahap absorpsi kecuali obat yang langsung disuntikkan ke pembuluh 

darah sehingga memberikan efek lebih cepat. Manitol harus diberikan melalui 

intravena karena tidak mengalami absorpsi di saluran cerna.7,10 
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IV. Mekanisme Kerja Obat pada Mata 

     Mekanisme kerja obat  terjadi ketika obat berinteraksi pada sel reseptor. 

Interaksi antara obat dan sel reseptor disebabkan sifat kimia yang sama. Obat dan 

reseptor akan berikatan seperti gembok dan kunci. Efek terapeutik muncul saat obat 

dan reseptor saling berikatan. Obat harus melewati fase farmakokinetik yaitu 

absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi untuk memberikan efek 

terapeutik.2,5,7 

     Absorpsi obat mata topikal dapat terjadi di ekstraokular dan intraokular. 

Absorpsi ekstraokular melalui kornea dan nonkornea. Absorpsi intraokular terjadi 

pada obat yang diberikan melalui suntikan lokal. Jalur absorpsi obat topikal yang 

utama adalah melalui dilusi dan difusi dari lapisan air mata kemudian berpenetrasi 

ke kornea dan diteruskan ke cairan akuos. Absorpsi nonkornea berasal dari 

konjungtiva dan sklera menuju uvea anterior.5,7,10 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Distribusi obat melalui rute periokular 
              Dikutip dari: Raghava S, dkk14  

 

     Obat mata topikal mengalami distribusi ke segmen anterior mata dengan prinsip 

multi kompartemen. Prinsip ini membagi kornea menjadi tiga jaringan berbeda, 

yaitu epitel yang larut lemak, stroma yang larut air, dan endotel yang larut lemak. 

Distribusi obat yang diberikan melalui suntikan periokular mencapai segmen 

posterior mata melalui sklera, pembuluh darah koroid, dan konjungtiva seperti yang 
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ditunjukkan pada gambar 4.1. Obat-obat yang diaplikasikan secara intravitreus akan 

mengalami distribusi ke kompartemen anterior dan posterior mata. Distribusi ke 

kompartemen anterior melalui membran hialoid anterior menuju bilik mata 

belakang yang selanjutnya akan mengikuti jalur drainase akuos, sedangkan 

distribusi ke posterior langsung menuju ke retina.1,2,7 

     Obat mata yang diberikan secara topikal dan lokal tidak mengalami metabolisme 

di hati. Proses metabolisme di intraokular terjadi paling aktif di endotel kornea dan 

epitel tidak berpigmen badan siliar. Eliminasi obat mata topikal maupun lokal 

melewati beberapa jalur yaitu melalui drainase air mata, pembuluh darah di stroma 

konjungtiva, drainase cairan akuos, serta pembuluh darah iris, dan badan siliar. 

Proses eliminasi di segmen posterior mata terutama terjadi pada obat yang diberikan 

melalui jalur intravitreus. Obat yang berasal dari rongga vitreus diteruskan ke 

anterior untuk menuju ke bilik mata depan dan ke posterior untuk dieliminasi oleh 

retina, koroid, dan sklera.1,7,12 

 

V. Klasifikasi Obat Mata 

     Pemberian terapi harus memperhatikan aspek fisiologi, biokimia, dan 

mikrobiologi penyakit. Pemahaman yang baik terhadap ilmu kedokteran dasar akan 

mempermudah dalam mengetahui efek samping dan toksisitas obat. Beberapa 

golongan obat mata antara lain golongan air mata buatan, antibiotik, midriatik dan 

siklopegik, antiglaukoma, dan kortikosteroid.7,11 

   

5.1. Golongan Air Mata Buatan 

     Sediaan topikal yang diserap di permukaan okular adalah sediaan air mata 

buatan. Tetes mata buatan terdiri dari bahan aktif yang berguna untuk membasahi 

permukaan mata, pengawet, agen viskositas, dan elektrolit. Air mata buatan 

berfungsi untuk mengurangi osmolaritas permukaan mata dan membersihkan zat 

yang mengiritasi lapisan air mata. Agen viskositas mempertahankan kelembapan 

epitel kornea dengan memperpanjang retensi air mata buatan di permukaan okular. 

Beberapa agen viskositas antara lain sodium hialuronat dan karboksimetil 

selulosa.1,7 
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     Demulcent adalah pelumas yang terkandung dalam air mata buatan untuk 

melindungi dan menghaluskan permukaan okular sehingga mengurangi efek abrasi 

dari kelopak mata. Polivinil alkohol, dekstran, dan poliol cair adalah beberapa 

demulcent yang digunakan dalam air mata buatan.  Pengawet pada produk tetes air 

mata buatan ditambahkan dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba 

dengan cara penetrasi molekul sodium ke dalam membran sel bakteri yang akan 

mengganggu kerja sel mengakibatkan kematian sel bakteri.  Beberapa contoh 

pengawet tetes mata buatan yaitu benzalkonium klorida , setrimonium klorida, 

klorobutanol, dan polikuaternium. Penambahan kalium pada air mata buatan dapat 

meningkatkan densitas sel goblet konjungtiva sedangkan tetes mata yang 

mengandung bikarbonat mempercepat pemulihan sel-sel epitel pada kornea dan 

melindungi lapisan musin air mata.1,7,10 

 

5.2. Golongan Antibiotik 

     Antibiotik bekerja dengan mempengaruhi sintesis dinding sel bakteri, 

menghambat sintesis protein bakteri, mempengaruhi metabolisme asam folat 

bakteri, dan mempengaruhi sintesis DNA bakteri. Golongan antibiotik yang 

mempengaruhi sintesis dinding sel bakteri adalah penisilin, sefalosporin, basitrasin, 

dan vankomisin. Golongan antibiotik yang menghambat sintesis protein bakteri 

adalah aminoglikosida, tetrasiklin, makrolid, dan kloramfenikol. Golongan 

antibiotik yang mempengaruhi metabolisme asam folat pada bakteri adalah 

sulfonamid, pirimetamin, dan trimethoprim. Golongan antibiotik yang menghambat 

sintesis DNA bakteri adalah fluorokuinolon seperti siprofloksasin, ofloksasin, 

levofloksasin, dan moksifloksasin.7,10  

     Beberapa golongan antibiotik golongan aminoglikosida antara lain gentamisin, 

dibekasin, dan neomisin. Gentamisin efektif terhadap bakteri gram negatif. 

Gentamisin topikal pada mata digunakan untuk terapi infeksi mata eksternal dan 

adneksa seperti blefaritis, konjungtivitis, dan keratokonjungtivitis. Semua golongan 

kuinolon efektif pada konjungtivitis akut. Ofloksasin merupakan antibiotik 

golongan kuinolon yang memiliki penetrasi yang baik ke jaringan okular 
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dibandingkan siprofloksasin karena ofloksasin lebih bersifat lipofilik. Ofloksasin 

dan siproflokasin efektif terhadap bakteri aerob gram positif dan negatif. 7,15 

 

5.3. Golongan Midriatik dan Siklopegik 

Midriatik dan sikloplegik adalah golongan obat yang melebarkan pupil. Semua 

sikloplegik bersifat midriatik namun tidak semua midriatik bersifat sikloplegik. 

Obat yang menstimulasi sistem saraf otonom divisi adrenergik disebut 

simpatomimetik atau agonis adrenergik yang mempengaruhi ukuran pupil, 

memperlebar fisura palpebral dan diameter pembuluh darah, meningkatkan aliran 

akuos dan meningkatkan akomodasi. Penggunaan obat simpatomimetik untuk 

dilatasi pupil disebut sebagai midriatik. Fenilefrin adalah midriatik yang 

menstimulasi kontraksi otot dilator iris dan otot polos arteriol konjungtiva 

menyebabkan dilatasi pupil.7,10,16 

Preparat sikloplegik merupakan agen antikolinergik yang menghambat respon 

dari otot sfingter iris dan otot akomodasi. Preparat siklopegik bersifat 

parasimpatolitik. Beberapa sediaan siklopegik antara lain atropin sulfat, 

skopolamin, homatropin, siklopentolat, dan tropikamida. Siklopentolat lebih 

popular daripada homatropin dan skopolamin karena onset kerja yang lebih 

pendek.7,16 

 

5.4. Golongan Antiglaukoma 

      Golongan antiglaukoma menurunkan tekanan intraokular dengan menurunkan 

produksi akuos dan meningkatkan aliran keluar akuos. Golongan antiglaukoma 

yang menurunkan produksi akuos adalah inhibitor karbonik anhidrase dan 

penghambat β nonselektif. Inhibitor karbonik anhidrase menurunkan produksi 

akuos dengan mencegah aktivitas epitel siliar Na+K+ATPase. Penghambat β 

nonselektif mengurangi produksi akuos dengan menghambat produksi siklik 

adenosin monofosfat di epitel siliar.7,17 

     Prostaglandin analog dan agonis kolinergik menurunkan tekanan intraokular 

dengan cara meningkatkan aliran keluar akuos. Prostaglandin analog memiliki efek 

meningkatkan aliran keluar akuos dari bilik mata depan melalui aliran uveoskleral 

dan mengurangi resistensi aliran keluar akuos. Latanoprost adalah bentuk tidak 
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aktif prostaglandin F2α. Latanoprost menembus kornea kemudian mengalami 

hidrolisasi oleh enzim esterase yang terdapat di dalam jaringan kornea untuk 

menjadi bentuk aktif. Pilokarpin dan karbakol adalah agen agonis kolinergik yang 

meningkatkan aliran keluar akuos. Stimulasi langsung pilokarpin terhadap otot 

longitudinal korpus siliaris mengakibatkan sudut bilik mata depan melebar. Agonis 

adrenergik α2 menurunkan tekanan intraokular dengan meningkatkan aliran keluar 

akuos dan menurunkan produksi akuos.7,10,17 

     Agen hiperosmotik meningkatkan osmolalitas darah yang menyebabkan 

perbedaan tekanan osmotik darah dan cairan vitreus sehingga menarik air dari 

cairan rongga vitreus, meningkatkan aliran keluar akuos, kemudian menurunkan 

tekanan intraokular. Agen hiperosmotik digunakan dalam serangan akut glaukoma. 

Gliserol dan manitol adalah agen hiperosmotik yang sering dipakai. Gliserol 

diberikan secara oral dalam larutan 50% sedangkan manitol diberikan melalui 

parenteral secara perlahan selama 30-60 menit.7,17 

 

5.5. Golongan Kortikosteroid 

     Kortikosteroid menekan inflamasi okular dengan cara menghambat migrasi 

netrofil menuju ruang ekstraselular, menghambat akses makrofag, mengubah 

aktivitas limfosit, dan menurunkan jumlah limfosit B dan T. Kortikosteroid dapat 

digunakan secara topikal, lokal, dan sistemik. Kortikosteroid topikal menghambat 

proliferasi fibroblastik dan vaskularisasi. Penggunaan kortikosteroid pada kelainan 

mata sangat luas namun beberapa efek samping mungkin ditimbulkan pada setiap 

metode pemberian.7,10,16 

     Prednisolon merupakan analog sintetis dari kortisol yang terbukti efektif sebagai 

agen antiinflamasi pada inflamasi eksternal dan intraokular.  Prednisolon tersedia 

dalam suspensi asetat atau fosfat. Prednisolon asetat 1% adalah antiinflamasi paling 

efektif dalam terapi inflamasi segmen anterior okular dibanding  dengan steroid 

topikal okular lainnya. Fluorometolon merupakan agen antiinflamasi yang efektif 

dalam inflamasi okular eksternal dengan potensi rendah meningkatkan tekanan 

intraokular. Fluorometolon bekerja dengan cara menghambat respon inflamasi, 

mengurangi sintesis prostaglandin, dan menghambat regenerasi epitel. 
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Fluorometolon tersedia dalam derivat alkohol dan asetat.  Fluorometolon alkohol 

mengalami penetrasi dan metabolisme yang cepat di dalam cairan akuos.7,16 

 

VI. Simpulan 

     Pemahaman tentang metode pemberian obat pada mata penting dalam 

menentukan terapi yang tepat pada pasien. Keterlibatan sawar anatomi mata 

menentukan sediaan obat yang akan digunakan. Sediaan obat topikal digunakan 

untuk kelainan pada segmen anterior mata. Suntikan lokal dilakukan untuk 

mendapatkan konsentrasi obat yang tinggi di target jaringan. Pemberian obat 

sistemik diberikan untuk mendapat efek yang cepat dan pada obat yang tidak 

mengalami absorpsi dengan metode pemberian obat lain. 
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