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ABSTRAK 
 
 
 

     Sindrom mata kering adalah suatu penyakit air mata dan permukaan mata yang 
dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga menimbulkan gejala-gejala 
ketidaknyamanan, gangguan penglihatan, dan ketidakstabilan film air mata 
disertai dengan kerusakan permukaan mata. Salah satu faktor risiko terjadinya 
mata kering adalah obat antihipertensi (OHT) seperti golongan diuretik, beta-
blocker (BB), calcium channel blocker (CCB), angiotensin II receptor blocker 
(ARB), dan angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE inh). Penelitian 
terbaru menyebutkan bahwa ARB dan ACE inh mempunyai efek yang tidak 
signifikan terhadap mata kering. Jenis kerusakan permukaan okular yang terjadi 
pada mata kering adalah perubahan densitas sel goblet dan ekspresi musin, serta 
metaplasia konjungtiva. Pemeriksaan yang dapat memberikan gambaran keadaan  
permukaan okular yaitu melalui pemeriksaan sitologi impresi, dengan melihat 
densitas sel goblet dan metaplasia konjungtiva.  
     Tujuan : membandingkan kerusakan permukaan okular dengan pemeriksaan 
sitologi impresi pada pasien yang menggunakan kombinasi golongan obat 
antihipertensi ACE inh/ARB dan golongan non ACE inh/ARB. 
     Metode : Penelitian ini adalah randomized clinical trial. Sampel sebanyak 36 
subjek diambil secara konsekutif. Subjek dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 
kelompok yang mendapat kombinasi obat antihipertensi ACE inh/ARB 
(kelompok A) dan kelompok yang tidak mendapatkan kombinasi golongan ACE 
inh/ARB (kelompok B). Metaplasia konjungtiva dinyatakan dengan derajat  
sesuai dengan kriteria Tseng dan dilakukan penghitungan densitas sel goblet yang 
ditanyakan dalam jumlah sel/lapang pandang. Pemeriksaan dilakukan pada 
baseline dan minggu ke-4 pascaterapi. 
     Hasil : Terdapat 36 subjek penelitian terdiri dari 21 perempuan dan 15 laki-
laki. Usia terbanyak adalah 55 tahun (58,3%). Penurunan densitas sel goblet lebih 
rendah terjadi pada kelompok A dibandingkan B dengan p=0,036. Terdapat 
peningkatan derajat metaplasia konjungtiva yang lebih sedikit secara signifikan 
pada kelompok A dibandingkan dengan B dengan p=0,003 
     Simpulan :  Kelompok ACE inh/ARB menyebabkan penurunan densitas sel 
goblet yang lebih rendah serta peningkatan derajat metaplasia konjungtiva yang 
lebih sedikit dibandingan tanpa golongan obat tersebut.  
 
Kata kunci : sindrom mata kering, obat antihipertensi, sitologi impresi, densitas 
sel goblet, metaplasia epitel konjungtiva. 
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ABSTRACT 
 
 
 

     Dry eye sydrome (DES) is a multifactorial disease of tears and ocular surface 
that results in symptoms of discomfort, visual disturbance, and tear film instability 
with potential damage to the ocular surface. Antihypertensive drugs 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 DES. Recent study stated that using drugs 
containing ACE inh/ARB has lower risk of DES than other antihypertensive 
drugs. The most common histopathological features of DES are conjunctival 
squamous metaplasia accompanied by keratinization with advaced epithelial 
changes, and goblet cell loss. Impression cytology is a laboratory test to evaluate 
DES. It is non-invasive, easy to perform, and yields reliable information about the 
ocular surface with minimal discomfort to evaluate 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. Then, impression cytology was examined through repetition by Tseng 
criteria. We evaluate the GDC and the degree of conjunctival metaplasia at 
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  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang Penelitian 1.1

Permukaan okular membutuhkan film air mata untuk membasahi, menjaga 

kelembaban, melumasi permukaan okular serta mencegah infeksi pada mata. Film 

air mata ini mempunyai 3 lapisan yang berinteraksi secara dinamis, yaitu lapisan 

lipid, akuous, dan musin. Interaksi ketiga lapisan ini berperan untuk menjaga 

kestabilan film air mata. Menurut National Eye Institute (NEI), mata kering secara 

klinis didefinisikan sebagai kelainan lapisan air mata akibat defisiensi air mata 

atau evaporasi berlebih yang mengakibatkan kerusakan permukaan okular 

interpalpebra dan berhubungan dengan gejala ketidaknyamanan mata.1  

Definisi menurut NEI ini kemudian direvisi pada tahun 2007 oleh Komite the 

International Dry Eye Workshop (DEWS) menjadi suatu penyakit air mata dan 

permukaan mata yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga menimbulkan 

gejala-gejala ketidaknyamanan, gangguan penglihatan, dan ketidakstabilan lapisan 

film air mata disertai dengan kerusakan permukaan okular. Penyakit tersebut 

diikuti dengan peningkatan osmolaritas film air mata dan peradangan permukaan 

okular. Pembagian derajat mata kering dibagi menjadi 4 derajat keparahan yaitu 1, 

2, 3, 4 berdasarkan DEWS.1 

Salah satu faktor risiko terjadinya mata kering adalah pemakaian obat-obatan 

antihipertensi. Hipertensi adalah penyakit yang terjadi pada hampir 75% 

penduduk dewasa di Amerika Serikat, dan merupakan faktor risiko utama 
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terjadinya stroke, infark miokard, penyakit vaskular, dan penyakit ginjal kronik. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 memperlihatkan 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%. Menurut penelitian Blood Pressure Lowering Treatment 

Trialist’ Collaboration (BPLTTC) dengan menurunkan tekanan darah dapat 

menurunkan faktor risiko terjadinya penyakit stroke, kardiovaskular, dan penyakit 

ginjal.2,3  

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. Obat-

obatan tersebut juga dibagai sebagai pengobatan lini pertama dalam terapi 

hipertensi menurut Joint National Committee (JNC) VIII. Golongan yang paling 

sering diberikan adalah CCB seperti amlodipin yang dapat dikombinasikan 

dengan golongan diuretik, ACE inh atau ARB.2,3 

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. Peningkatan osmolaritas air 

mata akan menstimulasi mediator-mediator inflamasi kemudian menyebabkan 

apoptosis sel epitel, kehilangan sel goblet, gangguan ekspresi musin dan akhirnya 

terjadi instabilitas lapisan film air mata. Penelitian Smidt dkk yang melihat efek 

OHT golongan ACE inh/ARB mengemukakan penyebab efek mata kering yang 
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terjadi adalah akibat dari disfungsi kelenjar lakrimal dan kelenjar saliva. Valerie 

dkk meneliti efek CCB terhadap mata kering 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-penelitian 

tersebut, namun terdapat peningkatan keluhan dan tanda-tanda sindrom mata 

kering pada pemakaian lebih dari 1 bulan.3,4  

Penelitian terbaru oleh Akcay dkk menyebutkan kombinasi ACE inh/ARB 

mempunyai efek yang tidak signifikan terhadap mata kering. Hal ini terlihat dari 

penurunan tes FL dan peningkatan TBUT pada grup dengan kombinasi ACE 

inh/ARB yang bermakna secara statistik. Penurunan osmolaritas air mata, skor 

OSDI, pewarnaan RB, serta tes Schirmer juga ditemukan pada kelompok dengan 

kombinasi tersebut di penelitian ini, namun tidak bermakna secara statistik. Hal 

tersebut juga disebutkan pada penelitian oleh Moss dkk bahwa golongan ACE 

inh/ARB mempunyai risiko yang rendah terhadap terjadinya mata kering.3,4  

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 
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pemakaian obat-obatan 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.5,6 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. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun tema sentral penelitian sebagai 

berikut : 

Mata kering adalah penyakit air mata dan permukaan mata yang dipengaruhi 
oleh banyak faktor, sehingga menimbulkan gejala-gejala ketidaknyamanan, 
gangguan penglihatan, dan ketidakstabilan film air mata disertai dengan 
kerusakan permukaan mata. Terdapat berbagai macam penyebab kejadian mata 
kering. Salah satunya adalah OHT. Golongan diuretik, BB, CCB, ACE inh, dan 
ARB diketahui menyebabkan terjadinya mata kering dan golongan yang paling 
sering digunakan untuk terapi adalah CCB seperti amlodipin, yang dapat 
dikombinasikan dengan diuretik, ACE inh atau ARB. Obat-obat antihipertensi ini 
dapat menimbulkan sindrom mata kering dengan menyebabkan instabilitas 
lapisan film air mata dan meningkatkan osmolaritas air mata, namun penelitian 
terbaru menemukan bahwa ACE inh/ARB tidak mempunyai efek yang signifikan 
terhadap timbulnya mata kering. Pada keadaan mata kering terjadi perubahan 
permukaan okular seperti kerusakan epitel konjungtiva, kerusakan ikatan antar sel 
epitel konjungtiva, dan hilangnya sel goblet. Pemeriksaan sitologi impresi dapat 
dilakukan untuk mengetahui gambaran sel epitel konjungtiva, kornea, dan sel 
goblet secara histopatologi.  
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 Rumusan Masalah 1.2

1. Apakah penurunan densitas sel goblet pada kombinasi OHT golongan ACE 

inh/ARB  lebih rendah dibandingkan dengan kombinasi non ACE inh/ARB?  

2. Apakah peningkatan derajat metaplasia sel epitel konjungtiva pada kombinasi 

OHT golongan ACE inh/ARB lebih sedikit dibandingkan golongan kombinasi  

non ACE inh/ARB? 

 

 Tujuan Penelitian 1.3

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan gambaran sitologi 

permukaan okular terkait mata kering yang diakibatkan OHT golongan ACE 

inh/ARB dan golongan non ACE inh/ARB pada penderita hipertensi yang 

mendapatkan obat antihipertensi. 

 

 Kegunaan Penelitian 1.4

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan mengenai gambaran sitologi konjungtiva terkait kejadian mata 

kering pada pemakai obat anti hipertensi.  

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan terlihat gambaran mata kering pada 

penderita hipertensi yang telah mendapatkan OHT, sehingga dapat diberikan 

terapi air mata buatan untuk mencegah kerusakan permukaan okular lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, PREMIS DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1  Fisiologi Lapisan Film Air Mata 

Lapisan film air mata berfungsi untuk proteksi mekanik dan imunitas, menjaga 

kesehatan sel epitel, dan sebagai permukaan refraksi untuk penglihatan yang baik. 

Lacrimal functional unit (LFU) merupakan suatu kompleks apparatus yang terdiri 

dari kelenjar lakrimal, permukaan okular (kornea, konjungtiva, dan kelenjar 

meibom), dan kelopak mata serta saraf sensoris dan motorik yang saling 

berinteraksi. LFU ini menunjukan keterkaitan yang erat antara struktur anatomis 

permukaan okular dengan lapisan air mata.7,8   

Kelenjar lakrimal terdiri dari 80% lobus secretory acinar yang dipisahkan oleh 

jaringan ikat. Lobus ini dibentuk oleh sel acini berbentuk piramid, yang kemudian 

bermuara ke secretory duct. Ruangan interstitial yang memisahkan secretory duct 

diisi oleh sel mioepitelial dan sebagian kecil dari sel limfoid, sel plasma, sel mast, 

dan fibroblas. Sel acini memiliki retikulum endoplasma dan badan Golgi yang 

berfungsi untuk sintesis protein seperti lisozim, laktoferin, tear-spesific pre-

albumin, dan secretory component yang berfungsi untuk pergerakan transelular 

imunoglobulin A (IgA) sehingga dapat berpindah dari ruangan interstitial masuk 

ke lumen lobus secretory acinar. Sedangkan sel pada secretory duct berfungsi 

untuk sekresi air dan elektrolit.9 
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Lapisan air mata memiliki 3 komponen utama, yaitu lapisan lipid, akuos dan 

elektrolit, dan mukus. Beberapa studi terbaru membuktikan bahwa perpaduan 

antara lapisan musin dan akuos membentuk suatu gradien, yang tidak dapat 

dibedakan dengan tegas. Hal itu disebabkan karena musin mengabsorbsi elektrolit 

dan air. Saat ini telah diketahui bahwa lapisan air mata merupakan satu kesatuan 

gel (hydrated gel) yang mendukung fungsi utama lapisan air mata. Komposisi 

lapisan air mata bersifat dinamis dan dalam keadaan konstan, yang berespon 

terhadap kondisi lingkungan untuk menjaga homeostasis permukaan okular.7,9 

Lapisan air mata secara mekanik disebarkan ke seluruh lapisan mata melalui 

mekanisme berkedip yang dikontrol oleh persarafan. Ada 3 faktor yang 

dibutuhkan untuk mekanisme efektif dalam menyebarkan lapisan air mata yaitu; 

reflek berkedip yang normal, kontak antara permukaan eksternal okuler dengan 

kelopak mata, epitel kornea yang normal. Air mata didistribusikan secara merata 

ke marginal tear strip (tear meniscus), lapisan preokuler yang melapisi 

konjungtiva bulbar dan kornea (precorneal tear film), dan di sakus konjungtiva. 

Kelenjar lakrimal menghasilkan air mata yang melindungi bola mata dari 

ingkungan luar dan infeksi, dengan adanya antimikroba seperti secretory IgA 

(sIgA), dan agen fungicidal seperti lisozim, peroksidase, tear-specific pre-

albumin, psoriasin, dan laktoferin.7 Subtansi spesifik antimikroba pada lapisan air 

mata terdiri dari IgA, IgG, dan IgM. IgA adalah imunoglobulin primer pada 

lapisan air mata yang diproduksi oleh sel epitel asinar kelenjar air mata, kemudian 

disekresikan oleh sel plasma yang berada di lapisan interstitial kelanjar lakrimal 

dan di lapisan substansia propria konjuntiva. Sekresi IgA ini diatur oleh hormon, 
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faktor imunitas, dan respon saraf. Lapisan air mata normal mengandung IgA 

sekitar 10-80 mg/dl. IgA ini dapat ditemukan tidak berikatan pada lapisan air mata 

maupun berikatan dengan musin atau glikoprotein.10 

 
 

 
Gambar 2.1 Komponen lapisan air mata yang diproduksi epitel permukaan 

kelenjar lakrimal dan sel goblet yang melubrikasi, proteksi 
terhadap inflamasi dan menstimulasi penyembuhan 
Dikutip dari : Foster8 

 

 

 
Gambar 2.2 Komponen lapisan film air mata 

Dikutip dari : Foster8 
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Lapisan lipid diproduksi terutama oleh kelenjar meibom. Kelenjar sebaseus 

Zeis, yang terletak di tepi kelopak mata dekat dengan akar bulu mata, juga 

mensekresikan lipid yang terintegrasi di dalam lapisan air mata. Bagian dalam 

dari lapisan ini bersifat polar yang mengandung fosfolipid yang berbatasan 

langsung dengan akuos-musin, sedangkan bagian luar bersifat non-polar yang 

mengandung lipid, kolestrol, dan trigliserid. Lipid yang bersifat polar berikatan 

dengan lipocalin di dalam lapisan akuos. Ada sedikit protein yang mempunyai 

fungsi mengikat molekul hidrofobik dan berperan dalam viskositas air mata. 

Pergerakan kelopak mata saat berkedip berguna untuk mengeluarkan lipid dari 

kelenjar meibom. Ketebalan lapisan ini dapat ditambah dengan memaksakan 

berkedip, sebaliknya berkurang dengan mengurangi frekuensi berkedip. Fungsi 

lapisan lipid mencegah evaporasi dan menjaga ketebalan lapisan air mata, 

berperan sebagai surfaktan, defisiensi lapisan ini menyebabkan evaporative dry 

eye.7,8 

Lapisan akuos diproduksi oleh kelenjar lakrimal, baik kelenjar lakrimal utama 

maupun aksesoris. Lapisan kelenjar lakrimal utama berperan dalam produksi air 

mata secara refleks, sedangkan aksesoris berperan dalam produksi air mata secara 

basal. Namun dari beberapa penelitian, hal itu tidak dibedakan lagi, karena 

perbedaan yang tidak signifikan diantara keduanya. 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. Fungsi lapisan akuos yaitu mensuplai oksigen ke epitel 
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kornea, mempertahankan komposisi elektrolit pada permukaan epitel okular, 

sebagai antibakterial dan antivirus, membersihkan debris, dan memodulasi fungsi 

sel epitel kornea dan konjungtiva.7,8 

Lapisan musin disekresikan terutama oleh sel goblet konjungtiva, sel skuamosa 

bertingkat konjungtiva, dan epitel kornea, serta secara minimal oleh kelenjar 

larkrimal Henle dan Manz. Disfungsi lapisan film air mata dapat diakibatkan baik 

defisiensi musin pada keadaan avitaminosis A, dan kerusakan konjungtiva 

maupun jumlah yang berlebih seperti pada hipertiroid, stimulasi benda asing, dan 

alergi vernal atau adanya perubahan biokimia seperti pada sindrom mata kering. 

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 lapisan air mata, dan mengikat sel 

permukaan yang tereksfoliasi, partikel asing dan bakteri.7,8  

 

2.1.2 Regulasi Sekresi Kelenjar Lakrimal 

Kelenjar air mata terdiri dari acini sebanyak 80% dan sisanya terdiri dari 

duktus, sel mioepitelial, sel mast, sel plasma, dan persarafan. Acini ini 

mensekresikan elektrolit, air, dan protein membentuk suatu cairan. Cairan ini ini 

mengalir melalui duktus dan kemudian disekresikan ke permukaan okular. Sekresi 

cairan oleh kelanjar lakrimal diatur oleh persarafan. Refleks dari permukaan 

okular menstimulasi sekresi cairan dari kelanjar lakrimal melalui sistem 

parasimpatis dan simpatis yang mempersarafi sel acinar, sel duktus, dan 

pembuluh darah.9,10 
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Gambar 2.3 a. Anatomi kelenjar lakrimal, b. Persarafan kelenjar lakrimal   

Dikutip dari : Dartt10
 

 
                       
Saraf parasimpatis mengandung neurotransmiter seperti asetilkolin, 

norepinefrin, dan agonis β-adrenergik untuk mengatur regulasi sekresi jangka 

pendek kelenjar lakrimal. Saraf simpatis mempunyai peran dalam sekresi kelenjar 

lakrimal, dengan mengeluarkan neurotrasmiter norepinefrin (agonis α-adrenergik) 

yang mengatur sekresi protein.4,10 

 

2.1.3 Sindrom Mata Kering  

Sindrom mata kering adalah suatu kelainan multifaktorial dari air mata dan 

permukaan okular yang mengakibatkan keluhan ketidaknyamanan pada mata, 

penurunan tajam penglihatan, instabilitas film air mata yang akhirnya dapat 

menyebabkan kelainan permukaan okular. Keadaan ini diikuti oleh peningkatan 

osmolaritas film air mata dan inflamasi subakut pada permukaan okular. Lapisan 

permukaan okular yaitu kornea, konjungtiva, kelenjar air mata, kelenjar meibom, 

dan kelenjar lakrimal dapat terganggu akibat dari keadaan mata kering tersebut. 

Penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa mata kering adalah suatu penyakit 
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inflamasi yang dihubungkan dengan penyakit autoimun, yang dicetuskan oleh 

faktor lingkungan, infeksi, stres endogen, antigen, dan faktor genetik. Sitokin, 

chemokine, dan matriks metaloproteinase menyebabkan aktivasi Sel T Helper 

yang menginfiltrasi permukaan okular dan kelenjar lakrimal. Keadaan ini 

menyebabkan kerusakan dan inflamasi permukaan okular. Komite DEWS 

mengatakan bahwa mata kering adalah gangguan dari Lacrimal Functional Unit 

(LFU). LFU ini terdiri dari kelenjar lakrimal, permukaan okular yaitu kornea, 

konjungtiva, kelenjar meibom, dan kelopak mata, serta sistem saraf. Gangguan 

pada setiap bagian tersebut dapat menyebabkan kelainan dari lapisan film air mata 

seperti peningkatan osmolaritas, adanya mediator-mediator inflamasi dan enzim 

protease.1,7  

Klasifikasi mata kering dibagi menjadi 2 menurut NEI/Industry Workshop 

Report yaitu the Triple Classification, dan the report of the Delphi panel. 

Klasifikasi mata kering menurut the Triple Classification pada tahun 2005 dibagi 

menjadi berdasarkan etiopatogenesis, target kerusakan organ, dan derajat 

keparahan mata kering. Klasifikasi berdasarkan etiopatogenesis yang 

dipresentasikan pada workshop tersebut merupakan konsep yang akhirnya dipakai 

untuk sindrom mata kering seperti tercantum pada gambar. Skema mata kering ini 

membagi mata kering menjadi aquous tear deficiency (ATD) dan evaporative dry 

eye (EDE). ATD merujuk pada abnormalitas sekresi kelenjar lakrimal, maupun 

sekresi air oleh konjungtiva, sedangkan EDE dibagi lagi menurut penyebabnya 

yaitu faktor intrinsik, yaitu kondisi yang diakibatkan oleh kelainan kelopak mata 

dan permukaan okular, dan faktor ekstrinsik.1 
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Gambar 2.4 Skema penyebab Mata Kering 

Dikutip dari : DEWS 20071 
  

Aquous Tear Deficiency dapat disebabkan oleh seluruh kondisi yang 

disebabkan oleh kerusakan ataupun disfungsi kelenjar lakrimal yang 

mengakibatkan penurunan sekresi dan volum kelenjar. Keadaan ini akan 

menyebabkan hiperosmolaritas air mata. Defisiensi air mata yang terjadi 

mengakibatkan kerusakan pada epitel dan glikokaliks, serta hilangnya sel epitel 

permukaan okular. Hal ini menimbulkan mucus clumping yang akhirnya terjadi 

instabilitas lapisan film air mata dan kerusakan kornea.1,7 

Hiperosmolaritas dari lapisan film air mata akan mengakibatkan 

hiperosmolaritas dari sel epitel konjungtiva kemudian menstimulasi jalur 

inflamasi melalui MAP kinase, jalur sinyal NFkB dan menstimulasi mediator 

inflamasi yaitu interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor (TNF), dan matriks 
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metaloproteinase (MMP-9). ATD dibagi menjadi 2 subklasifikasi yaitu Sjorgen 

dan non Sjorgen. Sindrom Non Sjorgen ini berhubungan dengan disfungsi 

kelenjar lakrimal, obstruksi duktus kelenjar lakrimal, dan refleks hiposekresi, 

sedangkan sindrom mata kering Sjorgen berhubungan dengan penyakit autoimun. 

Kondisi yang berhubungan dengan sindrom mata kering non Sjorgen dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.1,11 

 
Tabel 2. 1 Tabel Penyakit yang berhubungan dengan Non-Sjorgen 

Kondisi yang berhubungan dengan Sindrom Mata Kering non-Sjorgen  
Defisiensi Primer Kelenjar Lakrimal  

Age-related dry eye 
congenital alacrima 
familial dysautonomia 

Defisiensi Sekunder Kelenjar Lakrimal 
infiltrasi kelenjar lakrimal 
sarcoidosis 
limfoma 
AIDS 
Graft vs host disease 
lacrimal gland ablation 
lacrimal gland denervation 

Obstruksi Duktus Nasolakrimal 
trakoma 
cicatrical pemphigoid dan mucus membrane pemphigoid 
erythema multiforme 
trauma kimia dan termal 

Refleks Hiposekresi 
Refleks blok sensoris 

pemakai lensa kontak 
diabetes 
keratitis neurotropik 

Reflek blok motorik 
kerusakan saraf fasial 
multiple neuromatosis 
beberapa obat-obatan sistemik 

Dikutip dari : DEWS 20071 

 
Obat-obatan sistemik seperti obat antihipertensi menyebakan mata kering 

dengan mekanisme refleks hiposekresi yang menurunkan produksi kelenjar air 

mata. Menurut penelitian Moss dkk, golongan obat-obatan yang dapat 

menyebabkan mata kering adalah diuretik dan BB, sedangkan penelitian oleh 
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Sagili mendapatkan bahwa OHT yang dapat menyebabkan mata kering adalah 

selain 2 golongan obat sebelumnya, juga ARB dan ACE inh.1,3 

 

2.1.4 Patogenesis terjadinya Mata Kering 

Mekanisme penting yang berperan terhadap mata kering adalah 

hiperosmolaritas air mata dan stabilitas lapisan film air mata. Skema mekanisme 

mata kering diperkenalkan oleh Baudoin seperti gambar berikut ini.1 

 

 
Gambar 2.5 Mekanisme terjadinya mata kering 

Dikutip dari : DEWS 20071 
 
 
Skema Baudain menjelaskan konsep terjadinya mata kering yaitu level pertama 

adalah faktor-faktor risiko atau penyebab mata kering yang menyebabkan  

kerusakan film air mata dan lapisan permukaan okular. Pada akhirnya, konsep ini 



16 
 
 

 
 
 

akan menyebabkan suatu lingkaran kerusakan yang semakin memperberat mata 

kering. Terapi sedini mungkin dikatakan dapat memutuskan rantai kerusakan 

ini.1,12 

Hiperosmolaritas air mata adalah penyebab utama terjadinya inflamasi dan 

kerusakan permukaan okular, keluhan mata kering, dan pencetus terjadinya mata 

kering, akibat evaporasi, menurunnya aliran akuos atau kombinasi dari keduanya. 

Hiperosmolaritas menstimulasi kaskade inflamasi pada pemukaan sel epitel, 

melibatkan MAP kinase dan jalur sinyal NKκB, dan mengaktivasi sitokin. (IL-1α; 

IL-1β; TNF-α) dan MMPs (MMP9), yang timbul dari atau mengaktifkan sel-sel 

inflamasi pada permukaan okular. Keadaan inflamasi ini mengakibatkan apoptosis 

sel-sel epitel pemukaan dan sel goblet, kematian sel goblet ini pada akhirnya 

berhubungan kejadian inflamasi kronis.1,13,14 

Fase inisial terjadinya mata kering disebabkan oleh kerusakan permukaan 

okular karena perubahan tekanan osmotik, reaksi inflamasi, stres mekanik 

(kehilangan lubrikasi permukaan okular) yang mengakibatkan stimulasi kelenjar 

air mata. Refleks saraf trigeminal bertanggung jawab terhadap kedipan mata dan 

respon kompensasi peningkatan sekresi kelenjar lakrimal. Pada kasus insufisiensi 

kelenjar lakrimal, refleks ini tidak dapat sepenuhnya mengkompesasi 

hiperosmolaritas film air mata, sehingga insufisiensi kelanjar lakrimal seperti pada 

Sjorgen dan non Sjorgen ditandai dengan keadaan hiperosmolaritas dengan 

penurunan volum air mata dan alirannya. Tidak terdapat gangguan kelenjar 

lakrimal pada EDE (contohnya yang disebabkan oleh disfungsi kelenjar Meibom), 

namun mekanisme kompensasi yang terjadi adalah peningkatan volum air mata 
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dan alirannya, sehingga didapatkan pengukuran sekresi air mata yang meningkat 

(tes Schirmer I). Pada penelitian oleh Shimazaki dkk, tes Schirmer I didapatkan 

meningkat, disertai dengan penurunan TBUT dan peningkatan dye staining.1,15 

Stimulasi refleks sekresi kelenjar lakrimal yang berlebihan, dapat menginduksi 

respon neurogenic inflammatory cytokine di dalam kelenjar, yang menyebabkan 

ekpresi autoantigen pada kelenjar, target sel, dan keluarnya mediator inflamasi ke 

air mata. Gangguan sensitivitas kornea dapat terjadi pada keadaan mata kering 

yang kronik. Pada stadium awal mata kering terjadi peningkatan refleks aktivitas 

sensoris yang kemudian pada keadaan kronik akan terjadi penurunan refleks 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh efek jangka panjang mediator-mediator 

inflamasi pada saraf sensoris pada permukaan okular. terjadi penurunan sekresi 

lakrimal pada tahap ini, yang tidak dapat dikompensasi. Oleh karena itu, terdapat 

gangguan lapisan lipid pada ATD, yang menyebabkan penipisan lapisan akuos 

pada film air mata. Sebaliknya kemungkinan terdapat gangguan pada sensitivitas 

kornea pada EDE yang berakibat pada penurunan refleks sekresi air mata. Namun, 

menurut penelitian, penurunan aliran air mata yang menjadi dasar terjadinya 

ATD, dapat pula terjadi pada EDE, sehingga dengan adanya interaksi antara 

kedua keadaan ini, dapat ditemukan keadaan yang sama ketika melakukan 

pemeriksaan.1 

Sepuluh persen dari pasien yang menderita mata kering, termasuk dalam 

kategori ATD, dan sekitar 80% termasuk dalam EDE, dan kombinasi dari kedua 

nya, sehingga diperlukan prosedur diagnostik yang teliti untuk penatalaksanaan 
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mata kering ini. Berikut adalah skema untuk mendiagnosis mata kering 

berdasarkan DEWS 2007.1 

 

 
Gambar 2.6 Skema derajat keparahan mata kering 

Dikutip dari : DEWS 20071 
 
 

Keadaan subjektif pasien mata kering tidak selalu berkorelasi dengan keadaan 

objektifnya. Pada beberapa keadaan ditemukan pasien yang mempunyai keluhan 

dengan tidak ditemukannya tanda-tanda klinis yang signifikan, maupun pasien 

dengan derajat mata kering yang berat dengan keadaan okular yang mengancam 

tajam penglihatan, namun datang dengan keluhan yang tidak signifikan.1 

 

2.1.5 Pemeriksaan Mata Kering 

Diagnosis mata kering dibuat untuk membedakan penyakit karena inflamasi, 

alergi yang dapat menimbulkan gejala klinis yang hampir mirip. Pemeriksaan 

untuk mata kering yang dilakukan dapat membedakan ATD dan EDE. Indikator 
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untuk mengetahui defisiensi air mata adalah penurunan tear meniscus, LIPCOFs 

(temporal-lid parallel conjunctival folds), dan penurunan tes Schirmer. Pasien 

dengan EDE menunjukan perubahan pada daerah lid margin, obstruksi dan 

peningkatan sekresi kelenjar Meibom, serta penurunan TBUT, sehingga gangguan 

pada permukaan okular dan peningkatan film air mata dapat terjadi pada keadaan 

ATD dan EDE.14 

Pemeriksaan mata kering meliputi pemeriksaan konjungtiva, permukaan 

okular, pemeriksaan lapisan film air mata seperti TBUT. Pemeriksaan TBUT 

menggambarkan stabilitas film air mata. Pasien diberikan fluorescein tanpa 

pemberian anestesi topikal sebelumnya, kemudian setelah mata berkedip 1 kali, 

diukur berapa lama terjadinya dry spot yang muncul pada kornea. Dry spot yang 

muncul < 5 detik dikatakan mata kering derajat berat, 5-10 detik adalah derajat 

sedang mata kering, dan > 10 detik dikatakan normal. Indikator terjadinya ATD 

adalah penurunan tear meniscus, LIPCOFs, dan rendahnya hasil tes Schirmer, 

sedangkan pasien yang mengalami mata kering tipe evaporatif biasanya akan 

memperlihatkan perubahan patologis pada daerah margin kelopak mata, obstruksi 

kelenjar meibom, penebalan sekresi kelenjar meibom, dan penurunan TBUT. 

Kerusakan permukaan okular dan peningkatan osmolaritas lapisan film air mata 

dapat terjadi pada ATD maupun EDE.14 

 

2.1.6 Pengaruh OHT terhadap Mata Kering 

Sindrom mata kering adalah gangguan lapisan film air mata yang timbul akibat 

dari penurunan produksi air mata atau peningkatan evaporasi film air mata, yang 
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akhirnya merusak permukaan okular. Keadaan ini mengakibatkan keluhan dan 

gejala mata kering yang bervariasi. Sindrom mata kering terjadi karena penurunan 

jumlah air mata, gangguan distribusi air mata pada permukaan kornea dan 

konjungtiva, gangguan lubrikasi kornea, iregularitas permukaan kornea, dan 

abnormalitas lapisan lipid pada lapisan film air mata. Salah satu obat-obatan 

sistemik yang merupakan faktor risiko terhadap  mata kering adalah OHT. 

Menurut JNC VIII terapi lini pertama pada penderita uncomplicated hipertensi 

adalah ACE inh atau ARB, CCB, serta diuretik yang dapat digunakan sebagai 

monoterapi maupun kombinasi. Sedangkan BB digunakan pada pasien hipertensi 

dengan masalah cardiovaskular.1,17 

Beberapa OHT dikatakan dapat menyebabkan sindrom mata kering seperti BB, 

diuretik, CCB, ACE inh, dan ARB. Penelitian oleh Sagili dkk menunjukkan 

keluhan dan gejala mata kering setelah pemakaian OHT dan mengalami perbaikan 

setelah obat-obatan tersebut dihentikan.1,4 

Beta-blocker menurunkan tekanan darah dengan mempengaruhi kerja jantung 

yaitu menurunkan denyut jantung dan cardiac output.2 Efek samping dari 

pemakaian golongan BB adalah menurunkan level lisozim air mata dan IgA. 

Penelitian oleh Petaunis dkk pada hewan percobaan kelinci, menemukan terdapat 

penurunan sekresi kelenjar lakrimal yang signifikan pada pemakai golongan BB. 

Beta-blocker menghambat reseptor β-adrenergik yang terdapat pada kelenjar 

lakrimal. Lisozim dan IgA berperan dalam lubrikasi permukaan okular dan 

melindungi permukaan okular dari infeksi. Keadaan ini menyebabkan penurunan 

sekresi air mata dan menimbulkan keluhan mata kering.16 
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Golongan diuretik meningkatkan urine output melalui ginjal, yaitu dengan 

meningkatkan ekskresi sodium dan air melalui ginjal sehingga menurunkan 

tekanan darah.10 Penelitian oleh Blomquist dkk menemukan bahwa diuretik secara 

signifikan menurunkan produksi basal air mata setelah 6.5 jam pemakaian obat. 

Keadaan ini mempengaruhi sekresi air mata oleh kelenjar lakrimal yang berperan 

dalam terjadinya sindrom mata kering. Penelitian oleh Valerie menyebutkan efek 

CCB terhadap mata kering yaitu melalui gangguan lapisan lipid pada film air 

mata. Hal ini pada akhirnya akan merusak stabilitas film air mata. 4,17,18  

Obat antihipertensi selanjutnya yang dapat menyebabkan mata kering adalah 

ACE inh dan ARB. Kedua golongan ini mempunyai efek yang sama terhadap 

penurunan tekanan darah yaitu dengan menurunkan tekanan pembuluh darah 

arteri dan juga meningkatkan ekskresi sodium dan air oleh ginjal.2 Efek ACE 

inh/ARB terhadap mata kering kemungkinan melalui disfungsi dari kelenjar saliva 

dan kelenjar lakrimal. Penelitian oleh Smidth dkk menemukan bahwa terjadinya 

kekeringan pada mata berkorelasi dengan kekeringan pada daerah mulut. Berikut 

mekanisme ACE inh/ARB terhadap penurunan tekanan darah.17 
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Gambar 2.7   Mekanisme kerja ACE inhibitor dan ARB 

Dikutip dari : Macaulay18 
 
 

Penelitian mengenai efek obat sistemik terhadap terjadinya sindrom mata 

kering secara klinis salah satunya dilakukan oleh Akcay dkk. Dalam penelitiannya 

ditemukan bahwa ACE inh/ARB mempunyai efek yang tidak signifikan terhadap 

terjadinya mata kering. Kedua golongan OHT ini 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 menurunkan 

produksi IL-6 yang berperan dalam mediator anti-inflamasi.4,19,20  

 

2.1.7 Pemeriksaan Sitologi Impresi 

Pemeriksaan sitologi dapat mengidentifikasi 2 jenis kerusakan permukaan 

okular berdasarkan fenotip epitelialnya. Kerusakan pertama adalah metaplasia 

skuamosa, yaitu perubahan patologis sel-sel epitel permukaan okular normal yang 

tidak berkeratin menjadi berkeratin. Proses ini terjadi pada konjungtiva yang 
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diawali oleh hilangnya sel goblet. Hilangnya sel goblet dan ekspresi musin 

menyebabkan perubahan sel menjadi berkeratin. Hal ini menandakan terjadinya 

perubahan diferensiasi sel pada permukaan okular menjadi sel epitel non wettable. 

Kerusakan kedua adalah defisiensi sel limbal, yaitu sel epitel konjungtiva 

menggantikan sel epitel kornea normal.6,24 

Pemeriksaan sitologi impresi merupakan pemeriksaan permukaan okular 

dengan mengaplikasikan kertas saring asetat selulosa untuk mengambil 1-3 lapis 

sel epitel permukaan konjungtiva. Sitologi impresi dapat menunjukkan morfologi 

konjungtiva, berdasarkan abnormalitas sel epitel skuamosa dan sel goblet. Teknik 

ini relatif mudah dikerjakan, non invasif, dan dapat memberikan informasi sel 

pada area yang diperiksa.21 

Egbert dkk memperkenalkan metode ini pada tahun 1977 yaitu dengan 

memeriksa sel goblet konjungtiva. Penilaian dilakukan dengan melihat perubahan 

morfologi sel epitel, rasio nucleus:cytoplasm (N:C), dan kepadatan sel goblet. 

Sitologi impresi ini merupakan pemeriksaan diagnostik yang berharga untuk 

pemeriksaan kelainan permukaan okular, dokumentasi perubahan yang terjadi 

pada permukaan konjungtiva dan kornea secara berkesinambungan, melihat efek 

dari terapi dan staging metaplasia skuamosa pada konjungtiva.13,17 

Beberapa metode dalam menilai sel epitel dan sel goblet konjungtiva secara 

histopatologi yaitu metode Nelson pada tahun 1977 dan Tseng pada tahun 1985. 

Kriteria Tseng mengklasifikasikan pemeriksaan sitologi impresi ini berdasarkan 

ada atau hilangnya sel goblet, densitas sel goblet, perubahan morfologi nukleus, 

rasio N:C, dan perubahan warna pada sitoplasma, dan ada atau tidak keratinisasi 
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yang terjadi. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi perubahan sitologi impresi 

yang berhubungan juga dengan proses metaplasia skuamosa yaitu kehilangan sel 

goblet, sel epitel permukan mengalami pembesaran, dan terjadi keratinisasi. Tseng 

membagi interpretasi metaplasia skuamosa menjadi derajat 0-5. Derajat 0 adalah 

epitel konjungtiva normal; derajat 1 apabila mulai terjadi kehilangan sel goblet 

tanpa adanya keratinisasi, penurunan kepadatan sel goblet; derajat 2 ditandai 

dengan kehilangan total sel goblet tanpa disertai keratinisasi, sel epitel 

konjungtiva menjadi lebih pipih dan membesar; derajat 3 mulai terdapat 

keratinisasi; derajat 4 terjadi keratinisasi disertai dengan adanya filamen 

berkeratin, granul keratohialin, dan piknotik sel; dan derajat 5 terdapat keratinisasi 

dan sel filamen berkeratin yang padat.22 

 
 

 
Gambar 2.8   Gambaran sitologi metaplasia skuamosa grade 0-5 

Dikutip dari : Tseng25 
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Sitologi impresi menggunakan kertas filter cellulose acetate dengan pori-pori 

berukuran 0,2 µm. Pasien diberikan anestesi topikal tetrakain 2% dan ditunggu 

hingga rasa perih hilang. Kertas filter diletakkan di permukaan konjungtiva bulbi 

bagian medial, difiksasi salah satu ujungnya dengan pinset konjungtiva dan 

ditekan secara perlahan. Genangan air mata diabsorpsi dengan medical quick 

absorber (mqa) sebelum kertas filter dilepas. Kertas filter kemudian dilepaskan 

dan dipindahkan ke atas preparat kaca. Sediaan difiksasi dengan alkohol 96% 

kemudian dilakukan pewarnaan. Pewarnaan sel goblet dapat dilakukan dengan 

PAS, Papaniculaou, atau HE, sediaan kemudian diperiksa di bawah mikroskop 

dengan pembesaran 400x. Rata-rata kepadatan sel goblet dihitung dari total 

jumlah sel goblet per lapang pandang atau rata-rata jumlah sel goblet dalam 3 area 

yang berkaitan dinyatakan dalam jumlah sel/lapang pandang.21 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Sindrom mata kering terjadi akibat penurunan jumlah air mata, kelainan 

distribusi air mata pada permukaan kornea dan konjungtiva, iregularitas 

permukaan kornea, atau gangguan dari lapisan lipid film air mata. Salah satu 

faktor risiko terjadinya sindrom mata kering adalah OHT. Beberapa OHT yang 

sering digunakan adalah golongan diuretik, BB, CCB, ARB, dan ACE inh.1,2 

Komite DEWS menyebutkan bahwa golongan OHT yang sugestif untuk 

menimbulkan mata kering adalah diuretik dan BB, seperti yang dilaporkan oleh 

Sagili dkk.1,3 Golongan diuretik mempunyai efek menurunkan cardiac output 

dengan menurunkan retensi air dan natrium sehingga pada akhirnya tekanan darah 
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akan mengalami penurunan. Retensi air dan natrium ini menimbulkan dehidrasi 

pada hampir seluruh mukosa termasuk permukaan okular. Sekresi kelenjar 

lakrimal akan mengalami gangguan yang menyebabkan perubahan kompisisi pada 

film air mata. Kelenjar air mata mempunyai reseptor β dan α adrenergik. 

Golongan BB adalah suatu β-adrenergic blocking agent yang menghambat 

reseptor β-adrenergik pada kelenjar lakrimal sehingga menurunkan level lisozim 

air mata, sIgA dan mengurangi sekresi kelenjar lakrimal. Calcium channel blocker 

menyebabkan mata kering dengan menganggu lapisan lipid film air mata sehingga 

merusak stabilitas lapisan film air mata. Golongan ACE inh dan ARB mempunyai 

efek yang sama terhadap mata kering yaitu dengan mengganggu fungsi saliva dan 

kelenjar lakrimal.4,16 Penelitian oleh Smidt dkk menemukan bahwa ACE inh/ARB 

menyebabkan bradikinin tidak dapat berubah menjadi bentuk inaktif.17 Bradikinin 

(BK) dalam bentuk aktif dan Lys-BK adalah senyawa peptida yang dikeluarkan 

dalam konsentrasi tinggi pada pasien dengan alergi pada mata. Diduga peptida ini 

akan mengaktivasi reseptor spesifik pada permukaan okular yaitu pada epitel 

kornea, sehingga epitel kornea ini merupakan salah satu target organ dari kinin 

tersebut. Kinin mempunyai efek yang kuat terhadap terjadinya efek inflamasi 

dengan menstimulasi vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh 

darah, stimulasi sekresi cairan dan ion oleh sel-sel epitel.23  

The Beaver Dam Eye Study menemukan insidensi kejadian mata kering yang 

rendah pada subjek penelitian yang menggunakan ACE inh dibandingkan 

golongan OHT lainnya. Moss dkk mengemukakan ACE inh/ARB mempunyai 
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efek anti inflamasi, yaitu dengan inhibisi sel pro inflamasi, TNF dan IL-1 secara 

in vitro.16,24 

Evaluasi keadaan permukaan okular terkait dengan kejadian mata kering perlu 

dilakukan secara berkala. Pemeriksaan sitologi impresi merupakan parameter 

penting disamping parameter lainnya seperti TBUT, tes Schirmer, dan skor OSDI, 

dalam penegakkan diagnosis mata kering karena dapat memberikan gambaran sel 

goblet penghasil musin pada lapisan film air mata. Gangguan pada sel goblet 

menyebabkan intabilitas lapisan film air mata. Sehingga penilaian terhadap 

keadaan mata kering ini dapat membantu pemilihan terapi pada penderita 

hipertensi dan tatalaksana yang sesuai terhadap terjadinya mata kering pada 

pemakai OHT.1 
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Gambar 2.9 Kerangka alur pikir 
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2.3  Premis 

Premis 1 : Obat-obatan antihipertensi dapat meningkatkan keluhan dan gejala 

mata kering.3,4 

Premis 2 :  Mata kering ditandai dengan perubahan permukaan okular, 

penurunan jumlah sel goblet dan ekspresi musin, diikuti oleh 

perubahan sel epitel permukaan okular (metaplasia skuamosa).1,14 

Premis 3 : Keadaan mata kering dapat terjadi karena adanya gangguan 

permukaan okular yang menstimulasi mediator inflamasi.1,8 

Premis 4 : Golongan diuretik (non ACE inh/ARB) menyebabkan retensi air 

dan natrium sehingga meningkatkan osmolaritas air mata.3,4 

Premis 5 :  Golongan non ACE inh/ARB seperti golongan BB menghambat 

reseptor agonis β-adrenergik secara kompetitif, kemudian 

menyebabkan penurunan level lisozim dan IgA pada permukaan 

okular dan instabilitas film air mata.25,26 

Premis 6 :  Golongan CCB (non ACE inh/ARB) mengganggu lapisan lipid 

pada lapisan film air mata, sehingga menimbulkan instabilitas 

lapisan film air mata.17 

Premis 7 :  Hiperosmolaritas air mata disebabkan oleh instabilitas lapisan film 

air mata. Hal ini menyebabkan aktivasi mediator inflamasi IL-1, 

TNFα, dan MMPs, sehingga terjadi penurunan sel goblet dan 

ekspresi musin.1,2 
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Premis 8 : Golongan ACE inh/ARB menginhibisi mediator pro inflamasi 

seperti TNF, dan IL-1 secara in vitro sehingga mengurangi 

inflamasi yang terjadi pada permukaan okular.13,18,23 

 

2.4 Hipotesis 

1. Penurunan densitas sel goblet pada kombinasi OHT golongan ACE inh/ARB 

lebih rendah dibandingkan kombinasi non ACE inh/ARB.(premis 3,7) 

2. Peningkatan derajat metaplasia sel epitel konjungtiva pada kombinasi OHT 

golongan ACE inh/ARB lebih sedikit dibandingkan kombinasi golongan non 

ACE inh/ARB.(premis 3,4,5,8) 
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BAB III 

SUBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1.    Subjek Penelitian 

Subjek  penelitian adalah pasien dengan hipertensi dengan riwayat pengobatan 

OHT, memenuhi kriteria inklusi, tidak termasuk kriteria eksklusi, serta bersedia 

menjadi subjek penelitian. 

 

3.1.1  Populasi Penelitian 

Populasi target pada penelitian ini adalah pasien hipertensi dengan riwayat 

pengobatan OHT. Populasi terjangkau adalah penderita hipertensi yang datang ke 

Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Kota Bandung. 

 

3.1.2 Cara Pemilihan Sampel 

Pemilihan sampel dilakukan pada pasien yang datang ke Poliklinik Penyakit 

Dalam RSUD Kota Bandung secara consecutive yang bersedia untuk mengikuti 

penelitian dan memenuhi kriteria inklusi, kemudian alokasi perlakuan ditentukan 

dengan random blok permutasi. 

 

3.1.3  Kriteria Inklusi 

1. Usia 20-55 tahun 
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2. Pasien dengan diagnosis hipertensi yang  belum mendapatkan kombinasi BB, 

diuretik, ACE inh, ARB, CCB atau riwayat pemakaian obat dengan kombinasi 

tersebut selama ≤ 3 minggu. 

 

3.1.4 Kriteria Eksklusi 

1.  Pemakaian obat-obatan mata topikal dalam waktu 6 bulan sebelumnya 

2.  Riwayat penggunaan lensa kontak dalam waktu 12 bulan sebelumnya 

3.  Mengalami peradangan, infeksi, dan atau yang memerlukan terapi topikal 

 

3.1.5 Kriteria Drop Out 

1. Pasien tidak datang kontrol sesuai dengan waktu yang ditentukan 

2. Nilai drop out tidak lebih dari 10%  

 

3.1.6 Penentuan Besar Sampel 

Berdasarkan tujuan penelitian, ukuran sampel minimal dalam penelitian ini 

menggunakan rumus besar sampel kasus untuk menguji perbedaan 2 rata-rata : 

 

Dengan : 

n = ukuran sampel per kelompok 

S = standar deviasi gabungan 

Zα = nilai deviasi Z dari tabel distribusi normal standar untuk taraf 

signifikansi yang dipilih 
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Zβ = nilai deviasi Z dari tabel distribusi normal standar untuk power test 

yang dipilih  

d = besarnya perbedaan rata-rata yang secara klinis bermakna 

   Pada penelitian ini dipilih α = 5% (Zα = 1,645); 1-β = 80% (Zβ = 0,84); dan 

besarnya s/d = standardized range ditetapkan 1. Berdasarkan perhitungan di atas 

ukuran sampel dengan perhitungan drop out 10%, maka diperlukan ukuran sampel 

untuk masing-masing kelompok menjadi 18 pasien. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian randomized clinical trial dengan 

pengamatan, untuk mengetahui perubahan gambaran sitologi permukaan okular 

terkait mata kering setelah 4 minggu pemakaian OHT, pada kelompok yang 

mendapatkan OHT ACE inh/ARB dan non ACE inh/ARB dengan riwayat 

pemakaian obat tersebut selama ≤ 3 minggu. 

     Subjek penelitian akan dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok A (ACE 

inh/ARB) adalah penderita yang menggunakan kombinasi ACE inh/ARB. 

Kelompok ACE inh ditandai dengan akhiran nama obat dengan –pril seperti 

kaptopril, lisinopril, dan sebagainya. Kelompok ARB ditandai dengan akhiran –

tan seperti valsartan, candesartan, losartan, dan sebagainya. Contoh kelompok A 

adalah kombinasi ACE inh dengan BB, diuretik, dan CCB; atau, kombinasi ARB 

dengan BB, diuretik, dan CCB. 
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Kelompok B (non ACE inh/ARB) adalah penderita yang tidak menggunakan 

kombinasi ACE inh maupun ARB. Contoh kelompok B adalah golongan BB 

(contoh obat dengan akhiran –lol, seperti propanolol) , diuretik, atau CCB (contoh 

obat amlodipin) 

 

3.2.2  Identifikasi Variabel 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kombinasi OHT golongan ACE 

inh/ARB dan kombinasi non ACE inh/ARB. Variabel tergantung pada penelitian 

ini adalah densitas sel goblat dan derajat metapasia sel epitel konjungtiva. 

 

3.2.3 Definisi Operasional  

1. Gambaran sitologi permukaan okular dinilai berdasarkan densitas sel goblet 

dan metaplasia sel epitel konjungtiva sesuai dengan kriteria Tseng. Densitas sel 

goblet dinyatakan dalam jumlah sel goblet/lapang pandang dengan menghitung 

rata-rata jumlah sel goblet dari 3 lapang pandang yang ditentukan secara acak. 

Metaplasia sel epitel konjungtiva dinyatakan dengan derajat sesuai kriteria 

Tseng pada seperti pada tabel 3.1. 

2. Kriteria derajat sindrom mata kering sesuai dengan kriteria Tseng pada tabel 

3.1. 
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Tabel 3.1 Pemeriksaan Sitologi Impresi dengan Kriteria Tseng 
Derajat Gambaran Sitologi (rasio N:C) Derajat Sindrom 

Mata Kering 
0 Tidak terdapat keratin, jumlah sel goblet sedang, sel 

epitel uniform dengan sitoplasma biru-hijau (1:1) 
Normal 

1 Tidak terdapat keratin, penurunan densitas sel goblet, 
sedikit pembesaran sel epitel dengan sitoplasma biru-
hijau (1:2 – 1:3) 

Ringan 

2 Tidak terdapat keratin, kehilangan total sel goblet, sel 
epitel mendatar, membesar, dan sitoplasma agak merah 
muda (1:6) 

Ringan 

3 Keratinisasi ringan, terdapat filamen keratin, tidak ada 
sel goblet, perubahan metakromatik sitoplasma sel epitel 
skuamosa menjadi merah muda (1:6) 

Sedang 

4 Keratinisasi sedang, filamen keratin padat, tidak ada sel 
goblet, sel epitel besar, skuamosa, dan metakromatik 
(1:8) 

Sedang 

5 Keratinisasi tahap lanjut, filamen keratin padat, nukleus 
piknotik, tidak ada sel goblet, sel epitel berkeratin 
dengan sitoplasma yang mengkerut. 

Berat 

    Dikutip dari : Tseng25 

 
 
3. Obat antihipertensi adalah obat-obatan yang diberikan secara kombinasi untuk 

menurunkan tekanan darah yang diberikan oleh Spesialis Penuyakit Dalam. 

Obat yang dipakai adalah golongan ACE inh/ARB dan golongan non ACE 

inh/ARB yaitu golongan diuretik, CCB, dan BB. 

 

3.2.4 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.4.1 Tata Cara Kerja 

1. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak terdapat kriteria eksklusi 

diberikan penjelasan lengkap mengenai prosedur yang dilakukan dan 

menandatangani lembar informed consent. 

2. Pasien yang setuju mengikuti penelitian dicatat identitasnya meliputi nomor 

rekam medis, nama, usia , jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan alamat. 
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3. Kemudian dilakukan pencatatan tekanan darah dan diagnosis, serta OHT 

yang diberikan, kemudian dikelompokkan menjadi pemakaian kombinasi 

OHT golongan ACE inh/ARB (+) dan ACE inh/ARB (-). 

4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan oftalmologi lengkap meliputi anamnesis, 

tajam penglihatan, segmen anterior dengan lampu celah biomikroskop dan 

segmen posterior dengan oftalmoskop direk beserta diagnosis. 

5. Semua pasien yang memenuhi kriteria inklusi diberikan penjelasan dan 

informasi mengenai penelitian dan menandatangani lembar persetujuan 

mengenai pemeriksaan yang dilakukan. 

6. Dilakukan pemeriksaan sitologi impresi sebanyak 2 kali, yaitu pemeriksaan 

pertama sebagai baseline dan 4 minggu kemudian. 

 

3.2.4.2 Bahan dan Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian : 

1. Pinset 

2. Gunting 

3. Wadah fiksasi 

4. diamond pen 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

1. Tetrakain HCL 2% 

2. spons medical quick absorber (mqa) 

3. Cellulose acetate filter paper (Sartorius stedim) 

4. Larutan fiksasi (alkohol 96%) 



37 
 
 

 
 
 

5. Preparat kaca 

6. cover glass 

 
 

 
Gambar 3.1 Alat dan Bahan Penelitian 

Keterangan : a. pinset, tetes tetracain 2%, alcohol swab, b. preparat kaca, c wadah fiksasi berisi 
                      alkohol 96%, d. kertas filter asetat dengan pori-pori 0,2µm 

 
 
3.2.4.3 Prosedur Pengambilan Sampel 

1.  Pemeriksaan segmen anterior diperiksa dengan lampu celah biomikroskop 

2. 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, kemudian diwarnai dengan 
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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. Pengambilan 

spesimen dilakukan oleh seorang konsulen unit EED yang sama. Pemeriksaan 

spesimen dilakukan oleh Spesialis Patologi Anatomi yang sama. 

 
 

 
Gambar 3.2 Prosedur Pengambilan Sampel Sitologi Impresi 

Keterangan : a. Penempelan cellulose filter acetate pada konjungtiva mulai dari tepi limbus,  
b. Pemindahan spesimen ke preparat kaca, c. Fiksasi 
spesimen ke wadah fiksasi berisi alkohol 96%   

 
 
 

3.2.5 Pengolahan dan Analisis Data   

Data hasil penelitian akan diolah dan disajikan secara deskriptif dan analitik. 

Untuk perhitungan deskriptif dengan menyajikan ukuran-ukuran statistika seperti 

nilai rata-rata, simpangan baku, atau proporsi. Sedangkan untuk kategori disajikan 

dalam bentuk jumlah dan persentase. Statistik tersebut diperoleh melalui 

pengolahan data sesuai dengan skala pengukurannya. Deskripsi ini memberikan 

gambaran atau keadaan tentang kelompok subjek yang diteliti. Statistik yang 
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diperoleh pada masing-masing kelompok kemudian dibandingkan antar kelompok 

untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang terjadi. 

     Untuk perhitungan analitik akan menggunakan uji statistik. 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 data menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil 

uji dikatakan bermakna berdasarkan nilai p<0,05. 

 

3.2.6  Waktu dan Tempat Penelitian  

Waktu penelitian dimulai sejak bulan Agustus hingga September 2017. 

Penelitian dilakukan di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Kota Bandung. 

 

3.3 Implikasi/Aspek Etik Penelitian  

Pada penelitian ini relatif tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. 

Pasien dapat mengalami ketidaknyamanan saat prosedur pengambilan sampel. 

Prosedur tindakan akan diberitahukan kepada seluruh subjek penelitian sebelum 

diikutsertakan dalam penelitian.  

Penelitian ini berpedoman pada 3 prinsip dasar dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Prinsip menghormati harkat dan martabat manusia (respect for person) 

a. Pasien memiliki hak untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian. 
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b. Keikutsertaan dalam penelitian dilakukan secara sukarela dan sadar. 

Sewaktu-waktu pasien dapat mempergunakan haknya untuk 

menghentikan keikutsertaan dalam penelitian tanpa paksaan. 

2. Prinsip bermanfaat dan tidak merugikan (beneficience and non maleficience) 

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan informasi 

mengenai keadaan permukaan okular terkait sindrom mata kering terhadap 

OHT, sehingga  dapat diterapi sedini mungkin.  

3. Prinsip Keadilan (justice) 

Penelitian ini dilakukan pada pasien hipertensi yang mendapatkan OHT. 

Pemberian obat tersebut sesuai dengan keadaan klinis pasien, dan diberikan 

oleh Spesialis Penyakit Dalam. 
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3.4 Alur Penelitian  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

     Penelitian mengenai pengaruh pemakaian obat antihipertensi golongan ACE 

inh/ARB dan golongan non ACE inh/ARB terhadap gambaran sitologi permukaan 

okular telah dilakukan di RSUD Kota Bandung pada bulan Agustus hingga 

September 2017. Didapatkan 36 mata dari 36 subjek penelitian sesuai dengan 

kriteria inklusi. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok secara acak yakni 

pasien yang mendapatkan obat antihipertensi yang mengandung salah satunya 

golongan ACE inh atau ARB dan kelompok yang tidak mendapatkan golongan 

obat-obatan tersebut. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

     Hasil penelitian yang disajikan meliputi karakteristik pasien dan analisis 

perbandingan densitas sel goblet serta derajat metaplasia konjungtiva antara 

kelompok yang diberikan golongan ACE inh atau ARB dan golongan yang tidak 

diberikan obat-obatan tersebut pada baseline dan minggu ke-4 pascaterapi. 

 

4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

     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 



43 
 
 

 
 
 

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 

 
ACE inh/ARB 

(n = 18) 
Non ACE inh/ARB 

(n = 18) 
Jenis Kelamin 

  
0,735* 

Laki-laki 8 7 
Perempuan 10 11 

Usia (th) 
  

      Rerata (SD) 50,5 (7,2) 52,7(4,3) 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 

 

     Berdasarkan tabel 4.1 terlihat jenis kelamin dan usia kedua kelompok tidak 

terdapat perbedaan bermakna (nilai p>0.05). Data tersebut menunjukkan bahwa 

karakteristik subjek penelitian bersifat homogen dan layak untuk 

diperbandingkan. 
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4.1.2 Perbandingan Densitas Sel Goblet pada Kedua Kelompok  

     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 
 ACE inh/ARB Non ACE/ARB 

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 1,50 2 0,044** 

Keterangan : 
*)uji t tidak perpasangan, **)uji Mann-Whitney 

 
 

     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). 
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4.1.3 Perbandingan Derajat Metaplasia Epitel Konjungtiva pada Kedua 

Kelompok 

     Terdapat derajat metaplasia epitel konjungtiva dengan proporsi lebih banyak 

pada derajat yang lebih tinggi di kelompok non ACE inh/ARB. Proporsi sebanyak 

44,4% pada derajat 1 dan 2 dapat dilihat pada kelompok ACE inh/ARB dan 

55,6% pada derajat 3 pada kelompok non ACE inh/ARB 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 

 
Tabel 4.3 Perbandingan Derajat Metaplasia Konjungtiva pada Kedua Kelompok 

Derajat metaplasia sel epitel 
konjungtiva 

Kelompok Obat Nilai p 
ACE inh/ARB (%) Non ACE inh/ARB 

(%) 
 

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 
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4.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 1 :  

Penurunan densitas sel goblet pada kombinasi OHT golongan ACE inh/ARB 

lebih sedikit dibandingkan kombinasi non ACE inh/ARB. 

 

Hasil yang mendukung : 

Perbandingan densitas sel goblet dianalisis dengan nilai p < 0,05 dianggap 

signifikan secara statististik. Pada penelitian ini terdapat penurunan densitas sel 

goblet pada minggu ke-4 pascaterapi lebih rendah pada kelompok yang diberikan 

kombinasi golongan ACE inh/ARB dibandingkan kelompok yang tidak diberikan 

kombinasi golongan tersebut dengan nilai p = 0,044, sehingga dapat terlihat 

bahwa terdapat penurunan densitas sel goblet lebih rendah secara bermakna pada 

kelompok ACE inh/ARB dibandingkan tanpa kombinasi golongan tersebut. 

Kesimpulan : Hipotesis pertama penelitian dapat diterima 

 

Hipotesis 2 : 

Peningkatan derajat metaplasia sel epitel konjungtiva pada kombinasi OHT 

golongan ACE inh/ARB lebih sedikit dibandingkan kombinasi golongan non 

ACE inh/ARB. 

Hasil yang mendukung : 

Terdapat peningkatan derajat metaplasia epitel konjungtiva dengan mediannya 

yaitu 1 pada kelompok ACE inh/ARB dan 2 pada kelompok non ACE inh/ARB. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan derajat metaplasia 
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konjungtiva lebih sedikit secara bermakna pada kelompok ACE inh/ARB 

dibandingkan kelompok non ACE inh/ARB pascaterapi minggu ke-4 dengan nilai 

p=0,003. 

Kesimpulan : Hipotesis kedua penelitian dapat diterima 

 

4.3 Pembahasan 

     Permukaan okular membutuhkan lapisan film air mata untuk menjaga 

fungsinya. Gangguan lapisan film air mata ini dapat menyebabkan sindrom mata 

kering. Sindrom mata kering merupakan suatu penyakit gangguan lapisan film air 

mata yang diakibatkan oleh penurunan produksi air mata atau peningkatan 

evaporasi lapisan film air mata. Keadaan ini pada akhirnya menyebabkan 

kerusakan permukaan okular yang dapat menimbulkan berbagai keluhan dan 

gejala yang menyertai. Sindrom mata kering ini dapat terjadi akibat dari 

penurunan jumlah air mata, gangguan distribusi air mata pada permukaan kornea 

maupun konjungtiva, iregularitas epitel kornea, dan abnormalitas dari lapisan lipid 

pada film air mata.1,27,28 

     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 
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atas mencapai 69,3%.29,30 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.3,4 

     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.1,5,21 

     Penelitian dengan menggunakan sitologi impresi telah banyak digunakan untuk 

menilai gangguan permukaan okular seperti mata kering, xeroftalmia, OSSN, efek 
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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 menurunkan produksi IL-6 yang berperan dalam 

mediator anti-inflamasi.4,17,22,21 

     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 
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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. 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.31,32,33 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. 
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     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.20,34,35,36. 

     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.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1. Penurunan densitas sel goblet pada golongan ACE inhibitor/ARB lebih rendah 

dibandingkan dengan golongan non ACE inhibitor/ARB. 

2. Peningkatan derajat metaplasia konjungtiva pada golongan ACE inhibitor/ARB 

lebih sedikit dibandingkan dengan golongan non ACE inhibitor/ARB. 

 

5.2 Saran 

     Dilakukan pengamatan lebih lanjut dengan pemantauan lebih dari 1 bulan 

terhadap permukaan okular untuk melihat efek jangka panjang dari obat 

antihipertensi pada penderita hipertensi. 
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Lampiran 2 
 

INFORMASI 

 

“Perbandingan Gambaran Sitologi Permukaan Okular Pasca Pemakaian 
Obat Antihipertensi Golongan ACE Inhibitor/ARB dan golongan non ACE 

Inhibitor/ ARB” 
 

Akses Penelitian : 

Peneliti di Departemen/SMF Ilmu Kesehatan MataFakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran/RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, saat ini sedang melakukan penelitian untuk 
mengetahui efek obat antihipertensi berupa mata kering yang muncul pada pasien yang menjalani 
pengobatan Hipertensi di RSUD Ujung Berung selama bulan Agustus - September 2017 

 

Tim Peneliti terdiri dari : 

 

No. TIM PENELITI HP/TELP 

1. Aryatika Alam, dr 081253914848 

2. Pembimbing 1 : Susi Heryati, dr., Sp.M(K) 082126868246 

3. Pembimbing 2 : Ine Renata Musa, dr., Sp.M(K) 08122111225 
 
 
Latar Belakang : 
 
Mata kering adalah penyakit air mata dan permukaan mata yang dipengaruhi oleh banyak faktor, 
sehingga menimbulkan gejala-gejala ketidaknyamanan, gangguan penglihatan, dan ketidakstabilan 
film air mata disertai dengan kerusakan permukaan mata. Terdapat berbagai macam penyebab 
kejadian mata kering. Salah satunya adalah obat antihipertensi. Golongan diuretik, beta blocker, 
CCB, ACE inhibitor, dan angiotensin receptor blocker (ARB) diketahui menyebabkan terjadinya 
mata kering dengan menyebabkan  instabilitas lapisan film air mata dan meningkatkan osmolaritas 
film air mata, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa golongan ACE inhibitor, dan ARB 
tidak mempunyai efek terhadap mata kering. Pada keadaan mata kering terjadi perubahan 
permukaan okular seperti kerusakan epitel konjungtiva, kerusakan ikatan antar sel epitel 
konjungtiva, dan hilangnya sel goblet. Pemeriksaan sitologi impresi dapat dilakukan untuk 
mengetahui gambaran sel epitel konjungtiva, kornea, dan sel goblet secara histopatologi. 
 
 
 

 
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN 

BANDUNG 
Dr. HASAN SADIKIN GENERAL HOSPITAL BANDUNG 

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN 
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE 
Jl. Pasteur No. 38  Bandung 40161 
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Tujuan: 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan gambaran sitologi permukaan okular terkait 
mata kering yang diakibatkan kombinasi obat antihipertensi golongan ACE inh/ARB dan 
golongan non ACE inh/ARB pada penderita hipertensi yang mendapatkan obat antihipertensi 
 
Mengapa anda terpilih: 
Bapak/Ibu/Saudara/saudari terpilih karena merupakan pasien yang berdasarkan keluhan dan atau 
pemeriksaan klinis melalui wawancara, pemeriksaan fisik, untuk penegakan diagnosis Hipertensi 
oleh Bagian Penyakit Dalam.yang selanjutnya akan menjalani pengobatan Antihipertensi di RSUD 
Ujung Berung dengan rentang waktu pengobatan yang dimulai antara bulan Agustus sampai bulan 
September 2017, dilakukan pemeriksaan oftalmologi, pemeriksaan sitologi untuk menilai mata 
kering. Pada penelitian ini, bila bapak/ ibu terdapat sindrom mata kering  maka akan diberikan 
tetes air mata buatan. 
 
Manfaat: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan 
mengenai gambaran sel permukaan mata terkait kejadian mata kering pada pemakai obat 
darah tinggi.  

2. Melalui hasil penelitian ini diharapkan terlihat gambaran permukaan mata, sehingga 
dapat diberikan terapi air mata buatan untuk mencegah kerusakan permukaan mata lebih 
lanjut, terkait keadaan mata kering yang terjadi. 

 
Potensi ketidaknyamanan dan Risiko:   
Ketidaknyamanan ketika pengambilan bahan penelitian, dan infeksi ringan akibat dari luka ringan 
pada daerah kornea 
 
Kemungkinan timbul risiko yang belum diketahui. 
Belum diketahui 
 
 
Penatalaksanaan alternatif: 
Pemberian antiobiotik tetes bila terjadi infeksi ringan 
 
Tata Cara/Prosedur: 

a) Semua pasien hipertensi yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi dijadikan subjek 
penelitian 

b) Bersedia ikut dalam penelitian dan menandatangani informed consent. 
c) Dilakukan pemeriksaan oftalmologi. 
d) Pemeriksaan sitologi dengan menempelkan kertas saring asetat di daerah permukaan 

putih bola mata (konjungtiva) 
e) Dilakukan pemeriksaan oftalmologi dan sitologi kembali satu bulan kemudian. 
f) Melakukan pengumpulan dan analisis data yang didapat dari hasil pemeriksaan tersebut. 

 
Kesukarelaan: 
Subyek penelitian dan keluarga diberi penjelasan sepenuhnya menyadari, mengerti, dan 
memahami tentang tujuan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian, dan bersedia 
mengikuti penelitian secara sukarela yang yang disertai tanggungjawab sampai selesainya 
penelitian ini dan dibuktikan dengan adanya informed consent yang telah ditandatangani subyek 
dan dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri dan membatalkan dari keikutsertaannya dalam 
penelitian dengan tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya dan tidak dikenakan 
sangsi.  
 
Subjek dapat dikeluarkan/mengundurkan diri dari penelitian 
Bila subyek telah ikut serta dalam penelitian, subyek diberi kebebasan untuk mengundurkan diri 
tanpa akan mengurangi sedikitpun kualitas pelayanan medis yang sudah seharusnya didapatkan 
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terkait kondisi sakitnya. Namun jika subyek tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh 
peneliti, maka keikutsertaannya dalam penelitian akan berakhir. 
 
Kerahasiaan data: 
Kerahasiaan data pribadi dan data penelitian dari pasien dijamin 
 
 
Kemungkinan timbulnya biaya Penelitian  
Kemungkinan akan timbulnya biaya penelitian sepenuhnya ditanggung oleh peneliti, subyek 
penelitian tidak terlibat dalam biaya penelitian. 
 
Penyulit dan kompensasi: 
Penyulit dan kompensasi yang mungkin terjadi akan di kelola dengan tatalaksana disertai 
monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai protokol yang berlaku 
 
 
 
Pertanyaan : 
Jika ada pertanyaan sehubungan dengan penelitian ini, pertanyaan dapat diajukan kepada Aryatika 
Alam, dr., di Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Mata  Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran/PMN RS Mata Cicendo, Jl. Cicendo No. 4 Bandung, Nomor telp. 022-4210883, 
nomor HP. 081253914848 

                  
       Bandung,      
 
        Yang menyatakan 
Penanggung  jawab penelitian,    Peserta penelitian, 
 
 
 
Aryatika Alam,dr                           (                   ) 
 
Saksi-saksi: 

1.  …………………………… (     ) 

2.  …………………………… (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 
 

 
 
 

Lampiran 3 
 

 
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN 

BANDUNG 
Dr. HASAN SADIKIN GENERAL HOSPITAL BANDUNG 

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN 
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE 
Jl. Pasteur No. 38  Bandung 40161 

 

Formulir 3a) 

_________________________________________________________________ 

INFORMASI 

 

“Perbandingan Gambaran Sitologi Permukaan Okular Pasca Pemakaian 

Obat Antihipertensi Golongan ACE Inhibitor/ARB dan golongan non ACE 

Inhibitor/ ARB” 

 

Akses Penelitian : 

Peneliti di Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran/RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, saat ini sedang melakukan penelitian untuk 

mengetahui efek obat antihipertensi berupa mata kering yang muncul pada pasien yang menjalani 

pengobatan Hipertensi di RSUD Ujung Berung selama bulan Agustus - September 2017 

 

Tim Peneliti terdiri dari : 

 

No. TIM PENELITI HP/TELP 

1. Aryatika Alam, dr 081253914848 

2. Pembimbing 1 : Susi Heryati, dr., Sp.M(K) 082126868246 

3. Pembimbing 2 : Ine Renata Musa, dr., Sp.M(K) 08122111225 

 

 

Latar Belakang : 

Mata kering adalah penyakit air mata dan permukaan mata yang dipengaruhi oleh banyak faktor, 

sehingga menimbulkan gejala-gejala ketidaknyamanan, gangguan penglihatan, dan ketidakstabilan 

film air mata disertai dengan kerusakan permukaan mata. Terdapat berbagai macam penyebab 

kejadian mata kering. Salah satunya adalah obat antihipertensi. Golongan diuretik, beta blocker, 

CCB, ACE inhibitor, dan angiotensin receptor blocker (ARB) diketahui menyebabkan terjadinya 

mata kering dengan menyebabkan  instabilitas lapisan film air mata dan meningkatkan osmolaritas 

film air mata, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa golongan ACE inhibitor, dan ARB 
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tidak mempunyai efek terhadap mata kering. Pada keadaan mata kering terjadi perubahan 

permukaan okular seperti kerusakan epitel konjungtiva, kerusakan ikatan antar sel epitel 

konjungtiva, dan hilangnya sel goblet. Pemeriksaan sitologi impresi dapat dilakukan untuk 

mengetahui gambaran sel epitel konjungtiva, kornea, dan sel goblet secara histopatologi. 

Tujuan: 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan gambaran sitologi permukaan okular terkait 

mata kering yang diakibatkan kombinasi obat antihipertensi golongan ACE inh/ARB dan 

golongan non ACE inh/ARB pada penderita hipertensi yang mendapatkan obat antihipertensi 

Mengapa anda terpilih: 

Bapak/Ibu/Saudara/saudari terpilih karena merupakan pasien yang berdasarkan keluhan dan atau 

pemeriksaan klinis melalui wawancara, pemeriksaan fisik, untuk penegakan diagnosis Hipertensi 

oleh Bagian Penyakit Dalam.yang selanjutnya akan menjalani pengobatan Antihipertensi di RSUD 

Ujung Berung dengan rentang waktu pengobatan yang dimulai antara bulan Agustus sampai bulan 

September 2017, dilakukan pemeriksaan oftalmologi, pemeriksaan sitologi untuk menilai mata 

kering. Pada penelitian ini, bila bapak/ ibu terdapat sindrom mata kering  maka akan diberikan 

tetes air mata buatan. 

 

Manfaat: 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan 
mengenai gambaran sel permukaan mata terkait kejadian mata kering pada pemakai obat 
darah tinggi.  

4. Melalui hasil penelitian ini diharapkan terlihat gambaran permukaan mata, sehingga 
dapat diberikan terapi air mata buatan untuk mencegah kerusakan permukaan mata lebih 
lanjut, terkait keadaan mata kering yang terjadi. 

 

Potensi ketidaknyamanan dan Risiko:   

Ketidaknyamanan ketika pengambilan bahan penelitian, dan infeksi ringan akibat dari luka ringan 

pada daerah kornea 

 

Kemungkinan timbul risiko yang belum diketahui. 

Belum diketahui 

 

Penatalaksanaan alternatif: 

Pemberian antiobiotik tetes bila terjadi infeksi ringan 

 

Tata Cara/Prosedur: 

g) Semua pasien hipertensi yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi dijadikan subjek 
penelitian 

h) Bersedia ikut dalam penelitian dan menandatangani informed consent. 
i) Dilakukan pemeriksaan oftalmologi. 
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j) Pemeriksaan sitologi dengan menempelkan kertas saring asetat di daerah permukaan 
putih bola mata (konjungtiva) 

k) Dilakukan pemeriksaan oftalmologi dan sitologi kembali satu bulan kemudian. 
l) Melakukan pengumpulan dan analisis data yang didapat dari hasil pemeriksaan tersebut. 

 

Kesukarelaan: 

Subyek penelitian dan keluarga diberi penjelasan sepenuhnya menyadari, mengerti, dan 

memahami tentang tujuan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian, dan bersedia 

mengikuti penelitian secara sukarela yang yang disertai tanggungjawab sampai selesainya 

penelitian ini dan dibuktikan dengan adanya informed consent yang telah ditandatangani subyek 

dan dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri dan membatalkan dari keikutsertaannya dalam 

penelitian dengan tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya dan tidak dikenakan 

sangsi.  

 

Subjek dapat dikeluarkan/mengundurkan diri dari penelitian 

Bila subyek telah ikut serta dalam penelitian, subyek diberi kebebasan untuk mengundurkan diri 
tanpa akan mengurangi sedikitpun kualitas pelayanan medis yang sudah seharusnya didapatkan 
terkait kondisi sakitnya. Namun jika subyek tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh 
peneliti, maka keikutsertaannya dalam penelitian akan berakhir. 
 

Kerahasiaan data: 

Kerahasiaan data pribadi dan data penelitian dari pasien dijamin 

 

Kemungkinan timbulnya biaya Penelitian  

Kemungkinan akan timbulnya biaya penelitian sepenuhnya ditanggung oleh peneliti, subyek 

penelitian tidak terlibat dalam biaya penelitian. 

 

Penyulit dan kompensasi: 

Penyulit dan kompensasi yang mungkin terjadi akan di kelola dengan tatalaksana disertai 

monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai protokol yang berlaku 
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Pertanyaan : 

Jika ada pertanyaan sehubungan dengan penelitian ini, pertanyaan dapat diajukan kepada Aryatika 

Alam, dr., di Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Mata  Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran/PMN RS Mata Cicendo, Jl. Cicendo No. 4 Bandung, Nomor telp. 022-4210883, 

nomor HP. 081253914848 

 

      Bandung,      

        Yang menyatakan 

Penanggung  jawab penelitian,    Peserta penelitian, 

 

 

 

Aryatika Alam,dr                             (                   ) 

 

Saksi-saksi: 

1.  …………………………… (     ) 

2.  …………………………… (     ) 
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Lampiran 4 
 

Data Subjek Penelitian 
 

 
Kelompok ACE inh/ARB (Kelompok A) 
 

No. 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

(tahun) 

Densitas sel goblet 
(jumlah/lapang pandang) 

Derajat metaplasia 
epitel konjungtiva 

Baseline FU Baseline FU 

1 P 36 7 3 0 1 

2 L 46 2 1 0 1 

3 P 54 3 1 1 1 

4 L 55 2 1 1 1 

5 L 55 2 2 1 1 

6 P 55 1 5 1 1 

7 L 51 0 3 2 1 

8 P 55 0 2 2 1 

9 P 54 5 1 0 2 

10 P 32 3 0 1 2 

11 P 40 2 0 1 2 

12 P 52 2 0 1 2 

13 P 55 3 0 1 2 

14 L 55 2 0 1 2 

15 L 55 2 0 1 2 

16 L 49 0 0 2 2 

17 L 55 4 0 0 3 

18 P 55 4 0 1 3 
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Kelompok Non ACE inh/ARB (Kelompok B) 
 

No. 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

(tahun) 

Densitas sel goblet 
(jumlah/lapang pandang) 

Derajat metaplasia epitel 
konjungtiva 

Baseline FU Baseline FU 

1 L 55 6 2 0 1 

2 P 55 5 2 0 1 

3 L 55 4 1 0 1 

4 P 54 3 0 0 2 

5 P 55 2 0 0 2 

6 P 43 2 0 1 2 

7 P 51 3 0 1 2 

8 L 55 1 0 1 2 

9 P 55 6 0 0 3 

10 L 42 2 0 1 3 

11 L 46 2 0 1 3 

12 P 55 3 0 1 3 

13 L 55 3 0 1 3 

14 L 55 2 0 1 3 

15 P 55 2 0 1 3 

16 P 55 2 0 1 3 

17 P 53 0 0 2 3 

18 P 55 4 0 2 3 
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Lampiran 5 
 

 
Gambar 1.   Derajat 0 metaplasia konjungtiva pada baseline terapi ACE inh/ARB 

Keterangan : Gambaran sel goblet (tanda panah merah), sel epitel  
uniform. 

 
 

 
Gambar 2.   Derajat 1 metaplasia konjungtiva pada baseline terapi golongan 

non ACE inh/ARB 
Keterangan : terdapat penurunan sel goblet, sel sedikit membesar,   
tidak   uniform (tanda panah merah) 
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Gambar 3.   Derajat 2 metaplasia konjungtiva setelah 4 minggu pascaterapi 

ACE inh/ARB 
Keterangan : kehilangan total sel goblet, sel epitel mulai mendatar  
(panah merah) 

   
 
 

 
Gambar 4. Derajat 3 metaplasia konjungtiva pascaterapi minggu ke-4 pada 

golongan non ACE inh/ARB 
Keterangan : terdapat keratinisasi ringan (panah merah),  
sitoplasma agak merah muda (biru) 
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Lampiran 6 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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	2.1  Kajian Pustaka
	2.1.1 	Fisiologi Lapisan Film Air Mata
	Lapisan film air mata berfungsi untuk proteksi mekanik dan imunitas, menjaga kesehatan sel epitel, dan sebagai permukaan refraksi untuk penglihatan yang baik. Lacrimal functional unit (LFU) merupakan suatu kompleks apparatus yang terdiri dari kelenjar lakrimal, permukaan okular (kornea, konjungtiva, dan kelenjar meibom), dan kelopak mata serta saraf sensoris dan motorik yang saling berinteraksi. LFU ini menunjukan keterkaitan yang erat antara struktur anatomis permukaan okular dengan lapisan air mata.7,8  
	Kelenjar lakrimal terdiri dari 80% lobus secretory acinar yang dipisahkan oleh jaringan ikat. Lobus ini dibentuk oleh sel acini berbentuk piramid, yang kemudian bermuara ke secretory duct. Ruangan interstitial yang memisahkan secretory duct diisi oleh sel mioepitelial dan sebagian kecil dari sel limfoid, sel plasma, sel mast, dan fibroblas. Sel acini memiliki retikulum endoplasma dan badan Golgi yang berfungsi untuk sintesis protein seperti lisozim, laktoferin, tear-spesific pre-albumin, dan secretory component yang berfungsi untuk pergerakan transelular imunoglobulin A (IgA) sehingga dapat berpindah dari ruangan interstitial masuk ke lumen lobus secretory acinar. Sedangkan sel pada secretory duct berfungsi untuk sekresi air dan elektrolit.9
	Lapisan air mata memiliki 3 komponen utama, yaitu lapisan lipid, akuos dan elektrolit, dan mukus. Beberapa studi terbaru membuktikan bahwa perpaduan antara lapisan musin dan akuos membentuk suatu gradien, yang tidak dapat dibedakan dengan tegas. Hal itu disebabkan karena musin mengabsorbsi elektrolit dan air. Saat ini telah diketahui bahwa lapisan air mata merupakan satu kesatuan gel (hydrated gel) yang mendukung fungsi utama lapisan air mata. Komposisi lapisan air mata bersifat dinamis dan dalam keadaan konstan, yang berespon terhadap kondisi lingkungan untuk menjaga homeostasis permukaan okular.7,9
	Lapisan air mata secara mekanik disebarkan ke seluruh lapisan mata melalui mekanisme berkedip yang dikontrol oleh persarafan. Ada 3 faktor yang dibutuhkan untuk mekanisme efektif dalam menyebarkan lapisan air mata yaitu; reflek berkedip yang normal, kontak antara permukaan eksternal okuler dengan kelopak mata, epitel kornea yang normal. Air mata didistribusikan secara merata ke marginal tear strip (tear meniscus), lapisan preokuler yang melapisi konjungtiva bulbar dan kornea (precorneal tear film), dan di sakus konjungtiva. Kelenjar lakrimal menghasilkan air mata yang melindungi bola mata dari ingkungan luar dan infeksi, dengan adanya antimikroba seperti secretory IgA (sIgA), dan agen fungicidal seperti lisozim, peroksidase, tear-specific pre-albumin, psoriasin, dan laktoferin.7 Subtansi spesifik antimikroba pada lapisan air mata terdiri dari IgA, IgG, dan IgM. IgA adalah imunoglobulin primer pada lapisan air mata yang diproduksi oleh sel epitel asinar kelenjar air mata, kemudian disekresikan oleh sel plasma yang berada di lapisan interstitial kelanjar lakrimal dan di lapisan substansia propria konjuntiva. Sekresi IgA ini diatur oleh hormon, faktor imunitas, dan respon saraf. Lapisan air mata normal mengandung IgA sekitar 10-80 mg/dl. IgA ini dapat ditemukan tidak berikatan pada lapisan air mata maupun berikatan dengan musin atau glikoprotein.10
	/
	/
	Lapisan lipid diproduksi terutama oleh kelenjar meibom. Kelenjar sebaseus Zeis, yang terletak di tepi kelopak mata dekat dengan akar bulu mata, juga mensekresikan lipid yang terintegrasi di dalam lapisan air mata. Bagian dalam dari lapisan ini bersifat polar yang mengandung fosfolipid yang berbatasan langsung dengan akuos-musin, sedangkan bagian luar bersifat non-polar yang mengandung lipid, kolestrol, dan trigliserid. Lipid yang bersifat polar berikatan dengan lipocalin di dalam lapisan akuos. Ada sedikit protein yang mempunyai fungsi mengikat molekul hidrofobik dan berperan dalam viskositas air mata. Pergerakan kelopak mata saat berkedip berguna untuk mengeluarkan lipid dari kelenjar meibom. Ketebalan lapisan ini dapat ditambah dengan memaksakan berkedip, sebaliknya berkurang dengan mengurangi frekuensi berkedip. Fungsi lapisan lipid mencegah evaporasi dan menjaga ketebalan lapisan air mata, berperan sebagai surfaktan, defisiensi lapisan ini menyebabkan evaporative dry eye.7,8
	Lapisan akuos diproduksi oleh kelenjar lakrimal, baik kelenjar lakrimal utama maupun aksesoris. Lapisan kelenjar lakrimal utama berperan dalam produksi air mata secara refleks, sedangkan aksesoris berperan dalam produksi air mata secara basal. Namun dari beberapa penelitian, hal itu tidak dibedakan lagi, karena perbedaan yang tidak signifikan diantara keduanya. 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. 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.7,8
	Lapisan musin disekresikan terutama oleh sel goblet konjungtiva, sel skuamosa bertingkat konjungtiva, dan epitel kornea, serta secara minimal oleh kelenjar larkrimal Henle dan Manz. Disfungsi lapisan film air mata dapat diakibatkan baik defisiensi musin pada keadaan avitaminosis A, dan kerusakan konjungtiva maupun jumlah yang berlebih seperti pada hipertiroid, stimulasi benda asing, dan alergi vernal atau adanya perubahan biokimia seperti pada sindrom mata kering. 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 lapisan air mata, dan mengikat sel permukaan yang tereksfoliasi, partikel asing dan bakteri.7,8 
	2.1.2 Regulasi Sekresi Kelenjar Lakrimal
	Kelenjar air mata terdiri dari acini sebanyak 80% dan sisanya terdiri dari duktus, sel mioepitelial, sel mast, sel plasma, dan persarafan. Acini ini mensekresikan elektrolit, air, dan protein membentuk suatu cairan. Cairan ini ini mengalir melalui duktus dan kemudian disekresikan ke permukaan okular. Sekresi cairan oleh kelanjar lakrimal diatur oleh persarafan. Refleks dari permukaan okular menstimulasi sekresi cairan dari kelanjar lakrimal melalui sistem parasimpatis dan simpatis yang mempersarafi sel acinar, sel duktus, dan pembuluh darah.9,10
	/
	                      
	Saraf parasimpatis mengandung neurotransmiter seperti asetilkolin, norepinefrin, dan agonis β-adrenergik untuk mengatur regulasi sekresi jangka pendek kelenjar lakrimal. Saraf simpatis mempunyai peran dalam sekresi kelenjar lakrimal, dengan mengeluarkan neurotrasmiter norepinefrin (agonis α-adrenergik) yang mengatur sekresi protein.4,10
	Sindrom mata kering adalah suatu kelainan multifaktorial dari air mata dan permukaan okular yang mengakibatkan keluhan ketidaknyamanan pada mata, penurunan tajam penglihatan, instabilitas film air mata yang akhirnya dapat menyebabkan kelainan permukaan okular. Keadaan ini diikuti oleh peningkatan osmolaritas film air mata dan inflamasi subakut pada permukaan okular. Lapisan permukaan okular yaitu kornea, konjungtiva, kelenjar air mata, kelenjar meibom, dan kelenjar lakrimal dapat terganggu akibat dari keadaan mata kering tersebut. Penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa mata kering adalah suatu penyakit inflamasi yang dihubungkan dengan penyakit autoimun, yang dicetuskan oleh faktor lingkungan, infeksi, stres endogen, antigen, dan faktor genetik. Sitokin, chemokine, dan matriks metaloproteinase menyebabkan aktivasi Sel T Helper yang menginfiltrasi permukaan okular dan kelenjar lakrimal. Keadaan ini menyebabkan kerusakan dan inflamasi permukaan okular. Komite DEWS mengatakan bahwa mata kering adalah gangguan dari Lacrimal Functional Unit (LFU). LFU ini terdiri dari kelenjar lakrimal, permukaan okular yaitu kornea, konjungtiva, kelenjar meibom, dan kelopak mata, serta sistem saraf. Gangguan pada setiap bagian tersebut dapat menyebabkan kelainan dari lapisan film air mata seperti peningkatan osmolaritas, adanya mediator-mediator inflamasi dan enzim protease.1,7 
	2.1.4 Patogenesis terjadinya Mata Kering
	Skema Baudain menjelaskan konsep terjadinya mata kering yaitu level pertama adalah faktor-faktor risiko atau penyebab mata kering yang menyebabkan  kerusakan film air mata dan lapisan permukaan okular. Pada akhirnya, konsep ini akan menyebabkan suatu lingkaran kerusakan yang semakin memperberat mata kering. Terapi sedini mungkin dikatakan dapat memutuskan rantai kerusakan ini.1,12
	Hiperosmolaritas air mata adalah penyebab utama terjadinya inflamasi dan kerusakan permukaan okular, keluhan mata kering, dan pencetus terjadinya mata kering, akibat evaporasi, menurunnya aliran akuos atau kombinasi dari keduanya. Hiperosmolaritas menstimulasi kaskade inflamasi pada pemukaan sel epitel, melibatkan MAP kinase dan jalur sinyal NKκB, dan mengaktivasi sitokin. (IL-1α; IL-1β; TNF-α) dan MMPs (MMP9), yang timbul dari atau mengaktifkan sel-sel inflamasi pada permukaan okular. Keadaan inflamasi ini mengakibatkan apoptosis sel-sel epitel pemukaan dan sel goblet, kematian sel goblet ini pada akhirnya berhubungan kejadian inflamasi kronis.1,13,14
	Fase inisial terjadinya mata kering disebabkan oleh kerusakan permukaan okular karena perubahan tekanan osmotik, reaksi inflamasi, stres mekanik (kehilangan lubrikasi permukaan okular) yang mengakibatkan stimulasi kelenjar air mata. Refleks saraf trigeminal bertanggung jawab terhadap kedipan mata dan respon kompensasi peningkatan sekresi kelenjar lakrimal. Pada kasus insufisiensi kelenjar lakrimal, refleks ini tidak dapat sepenuhnya mengkompesasi hiperosmolaritas film air mata, sehingga insufisiensi kelanjar lakrimal seperti pada Sjorgen dan non Sjorgen ditandai dengan keadaan hiperosmolaritas dengan penurunan volum air mata dan alirannya. Tidak terdapat gangguan kelenjar lakrimal pada EDE (contohnya yang disebabkan oleh disfungsi kelenjar Meibom), namun mekanisme kompensasi yang terjadi adalah peningkatan volum air mata dan alirannya, sehingga didapatkan pengukuran sekresi air mata yang meningkat (tes Schirmer I). Pada penelitian oleh Shimazaki dkk, tes Schirmer I didapatkan meningkat, disertai dengan penurunan TBUT dan peningkatan dye staining.1,15
	Stimulasi refleks sekresi kelenjar lakrimal yang berlebihan, dapat menginduksi respon neurogenic inflammatory cytokine di dalam kelenjar, yang menyebabkan ekpresi autoantigen pada kelenjar, target sel, dan keluarnya mediator inflamasi ke air mata. Gangguan sensitivitas kornea dapat terjadi pada keadaan mata kering yang kronik. Pada stadium awal mata kering terjadi peningkatan refleks aktivitas sensoris yang kemudian pada keadaan kronik akan terjadi penurunan refleks tersebut. Hal ini disebabkan oleh efek jangka panjang mediator-mediator inflamasi pada saraf sensoris pada permukaan okular. terjadi penurunan sekresi lakrimal pada tahap ini, yang tidak dapat dikompensasi. Oleh karena itu, terdapat gangguan lapisan lipid pada ATD, yang menyebabkan penipisan lapisan akuos pada film air mata. Sebaliknya kemungkinan terdapat gangguan pada sensitivitas kornea pada EDE yang berakibat pada penurunan refleks sekresi air mata. Namun, menurut penelitian, penurunan aliran air mata yang menjadi dasar terjadinya ATD, dapat pula terjadi pada EDE, sehingga dengan adanya interaksi antara kedua keadaan ini, dapat ditemukan keadaan yang sama ketika melakukan pemeriksaan.1
	Sepuluh persen dari pasien yang menderita mata kering, termasuk dalam kategori ATD, dan sekitar 80% termasuk dalam EDE, dan kombinasi dari kedua nya, sehingga diperlukan prosedur diagnostik yang teliti untuk penatalaksanaan mata kering ini. Berikut adalah skema untuk mendiagnosis mata kering berdasarkan DEWS 2007.1
	/
	Keadaan subjektif pasien mata kering tidak selalu berkorelasi dengan keadaan objektifnya. Pada beberapa keadaan ditemukan pasien yang mempunyai keluhan dengan tidak ditemukannya tanda-tanda klinis yang signifikan, maupun pasien dengan derajat mata kering yang berat dengan keadaan okular yang mengancam tajam penglihatan, namun datang dengan keluhan yang tidak signifikan.1
	2.1.5 Pemeriksaan Mata Kering
	Diagnosis mata kering dibuat untuk membedakan penyakit karena inflamasi, alergi yang dapat menimbulkan gejala klinis yang hampir mirip. Pemeriksaan untuk mata kering yang dilakukan dapat membedakan ATD dan EDE. Indikator untuk mengetahui defisiensi air mata adalah penurunan tear meniscus, LIPCOFs (temporal-lid parallel conjunctival folds), dan penurunan tes Schirmer. Pasien dengan EDE menunjukan perubahan pada daerah lid margin, obstruksi dan peningkatan sekresi kelenjar Meibom, serta penurunan TBUT, sehingga gangguan pada permukaan okular dan peningkatan film air mata dapat terjadi pada keadaan ATD dan EDE.14
	Pemeriksaan mata kering meliputi pemeriksaan konjungtiva, permukaan okular, pemeriksaan lapisan film air mata seperti TBUT. Pemeriksaan TBUT menggambarkan stabilitas film air mata. Pasien diberikan fluorescein tanpa pemberian anestesi topikal sebelumnya, kemudian setelah mata berkedip 1 kali, diukur berapa lama terjadinya dry spot yang muncul pada kornea. Dry spot yang muncul < 5 detik dikatakan mata kering derajat berat, 5-10 detik adalah derajat sedang mata kering, dan > 10 detik dikatakan normal. Indikator terjadinya ATD adalah penurunan tear meniscus, LIPCOFs, dan rendahnya hasil tes Schirmer, sedangkan pasien yang mengalami mata kering tipe evaporatif biasanya akan memperlihatkan perubahan patologis pada daerah margin kelopak mata, obstruksi kelenjar meibom, penebalan sekresi kelenjar meibom, dan penurunan TBUT. Kerusakan permukaan okular dan peningkatan osmolaritas lapisan film air mata dapat terjadi pada ATD maupun EDE.14
	2.1.6 Pengaruh OHT terhadap Mata Kering
	Sindrom mata kering adalah gangguan lapisan film air mata yang timbul akibat dari penurunan produksi air mata atau peningkatan evaporasi film air mata, yang akhirnya merusak permukaan okular. Keadaan ini mengakibatkan keluhan dan gejala mata kering yang bervariasi. Sindrom mata kering terjadi karena penurunan jumlah air mata, gangguan distribusi air mata pada permukaan kornea dan konjungtiva, gangguan lubrikasi kornea, iregularitas permukaan kornea, dan abnormalitas lapisan lipid pada lapisan film air mata. Salah satu obat-obatan sistemik yang merupakan faktor risiko terhadap  mata kering adalah OHT. Menurut JNC VIII terapi lini pertama pada penderita uncomplicated hipertensi adalah ACE inh atau ARB, CCB, serta diuretik yang dapat digunakan sebagai monoterapi maupun kombinasi. Sedangkan BB digunakan pada pasien hipertensi dengan masalah cardiovaskular.1,17
	Beberapa OHT dikatakan dapat menyebabkan sindrom mata kering seperti BB, diuretik, CCB, ACE inh, dan ARB. Penelitian oleh Sagili dkk menunjukkan keluhan dan gejala mata kering setelah pemakaian OHT dan mengalami perbaikan setelah obat-obatan tersebut dihentikan.1,4
	Beta-blocker menurunkan tekanan darah dengan mempengaruhi kerja jantung yaitu menurunkan denyut jantung dan cardiac output.2 Efek samping dari pemakaian golongan BB adalah menurunkan level lisozim air mata dan IgA. Penelitian oleh Petaunis dkk pada hewan percobaan kelinci, menemukan terdapat penurunan sekresi kelenjar lakrimal yang signifikan pada pemakai golongan BB. Beta-blocker menghambat reseptor β-adrenergik yang terdapat pada kelenjar lakrimal. Lisozim dan IgA berperan dalam lubrikasi permukaan okular dan melindungi permukaan okular dari infeksi. Keadaan ini menyebabkan penurunan sekresi air mata dan menimbulkan keluhan mata kering.16
	Golongan diuretik meningkatkan urine output melalui ginjal, yaitu dengan meningkatkan ekskresi sodium dan air melalui ginjal sehingga menurunkan tekanan darah.10 Penelitian oleh Blomquist dkk menemukan bahwa diuretik secara signifikan menurunkan produksi basal air mata setelah 6.5 jam pemakaian obat. Keadaan ini mempengaruhi sekresi air mata oleh kelenjar lakrimal yang berperan dalam terjadinya sindrom mata kering. Penelitian oleh Valerie menyebutkan efek CCB terhadap mata kering yaitu melalui gangguan lapisan lipid pada film air mata. Hal ini pada akhirnya akan merusak stabilitas film air mata. 4,17,18 
	Obat antihipertensi selanjutnya yang dapat menyebabkan mata kering adalah ACE inh dan ARB. Kedua golongan ini mempunyai efek yang sama terhadap penurunan tekanan darah yaitu dengan menurunkan tekanan pembuluh darah arteri dan juga meningkatkan ekskresi sodium dan air oleh ginjal.2 Efek ACE inh/ARB terhadap mata kering kemungkinan melalui disfungsi dari kelenjar saliva dan kelenjar lakrimal. Penelitian oleh Smidth dkk menemukan bahwa terjadinya kekeringan pada mata berkorelasi dengan kekeringan pada daerah mulut. Berikut mekanisme ACE inh/ARB terhadap penurunan tekanan darah.17
	/
	Penelitian mengenai efek obat sistemik terhadap terjadinya sindrom mata kering secara klinis salah satunya dilakukan oleh Akcay dkk. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ACE inh/ARB mempunyai efek yang tidak signifikan terhadap terjadinya mata kering. Kedua golongan OHT ini 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 menurunkan produksi IL-6 yang berperan dalam mediator anti-inflamasi.4,19,20	
	Pemeriksaan sitologi dapat mengidentifikasi 2 jenis kerusakan permukaan okular berdasarkan fenotip epitelialnya. Kerusakan pertama adalah metaplasia skuamosa, yaitu perubahan patologis sel-sel epitel permukaan okular normal yang tidak berkeratin menjadi berkeratin. Proses ini terjadi pada konjungtiva yang diawali oleh hilangnya sel goblet. Hilangnya sel goblet dan ekspresi musin menyebabkan perubahan sel menjadi berkeratin. Hal ini menandakan terjadinya perubahan diferensiasi sel pada permukaan okular menjadi sel epitel non wettable. Kerusakan kedua adalah defisiensi sel limbal, yaitu sel epitel konjungtiva menggantikan sel epitel kornea normal.6,24
	Pemeriksaan sitologi impresi merupakan pemeriksaan permukaan okular dengan mengaplikasikan kertas saring asetat selulosa untuk mengambil 1-3 lapis sel epitel permukaan konjungtiva. Sitologi impresi dapat menunjukkan morfologi konjungtiva, berdasarkan abnormalitas sel epitel skuamosa dan sel goblet. Teknik ini relatif mudah dikerjakan, non invasif, dan dapat memberikan informasi sel pada area yang diperiksa.21
	Egbert dkk memperkenalkan metode ini pada tahun 1977 yaitu dengan memeriksa sel goblet konjungtiva. Penilaian dilakukan dengan melihat perubahan morfologi sel epitel, rasio nucleus:cytoplasm (N:C), dan kepadatan sel goblet. Sitologi impresi ini merupakan pemeriksaan diagnostik yang berharga untuk pemeriksaan kelainan permukaan okular, dokumentasi perubahan yang terjadi pada permukaan konjungtiva dan kornea secara berkesinambungan, melihat efek dari terapi dan staging metaplasia skuamosa pada konjungtiva.13,17
	Beberapa metode dalam menilai sel epitel dan sel goblet konjungtiva secara histopatologi yaitu metode Nelson pada tahun 1977 dan Tseng pada tahun 1985. Kriteria Tseng mengklasifikasikan pemeriksaan sitologi impresi ini berdasarkan ada atau hilangnya sel goblet, densitas sel goblet, perubahan morfologi nukleus, rasio N:C, dan perubahan warna pada sitoplasma, dan ada atau tidak keratinisasi yang terjadi. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi perubahan sitologi impresi yang berhubungan juga dengan proses metaplasia skuamosa yaitu kehilangan sel goblet, sel epitel permukan mengalami pembesaran, dan terjadi keratinisasi. Tseng membagi interpretasi metaplasia skuamosa menjadi derajat 0-5. Derajat 0 adalah epitel konjungtiva normal; derajat 1 apabila mulai terjadi kehilangan sel goblet tanpa adanya keratinisasi, penurunan kepadatan sel goblet; derajat 2 ditandai dengan kehilangan total sel goblet tanpa disertai keratinisasi, sel epitel konjungtiva menjadi lebih pipih dan membesar; derajat 3 mulai terdapat keratinisasi; derajat 4 terjadi keratinisasi disertai dengan adanya filamen berkeratin, granul keratohialin, dan piknotik sel; dan derajat 5 terdapat keratinisasi dan sel filamen berkeratin yang padat.22
	/
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