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I.  Pendahuluan  

     Farmakoterapi di bidang oftalmologi mencakup penggunaan obat-obatan 

diagnostik untuk memudahkan pemeriksaan pasien, diagnosis pasien dan  

penggunaan obat-obatan terapeutik untuk mengobati pasien dengan penyakit atau 

kelainan pada mata. Pemberian obat-obatan pada mata merupakan sebuah 

tantangan tersendiri bagi para ahli farmakologi dan para dokter mata karena 

anatomi dan fisiologi yang unik. Tantangan pemberian obat pada mata dikarenakan 

adanya hambatan statis dan hambatan dinamis. Hambatan statis berupa lapisan 

kornea, sklera, sawar darah-akuos dan sawar darah-retina. Hambatan dinamis 

berupa aliran darah koroid, aliran darah konjungtiva, dan eliminasi air mata. Kedua 

hambatan tersebut mempersulit proses pemberian dan penyerapan obat pada mata, 

terutama untuk segmen posterior.1-4   

     Pentingnya peranan pemberian obat pada bidang oftalmologi mengharuskan 

para klinisi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian obat 

pada mata. Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai hambatan, jalur 

penyerapan obat pada mata, dan sediaan obat-obatan mata.  

 

II.  Pemberian Obat pada Mata 

     Pemberian terapi pada mata dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun 

dengan adanya hambatan statis dan dinamis, pemberian secara sistemik merupakan 

suatu hal yang sulit dilakukan. Jalur penyerapan obat pada mata sangat tergantung 

oleh sifat kelarutan obat tersebut terhadap air atau lemak. Pemberian obat secara 

topikal atau lokal menjadi pilihan utama untuk menangani penyakit pada segmen 

anterior bola mata.5, 6 

 

2.1. Hambatan pemberian obat pada mata 

     Eliminasi obat pada permukaan bola mata terjadi sesaat setelah pemberian obat 

secara topikal, air mata akan mengencerkan obat dan mengalirkan obat tersebut ke 

duktus nasolakrimal. Lapisan kornea yang memiliki sifat berbeda juga memberikan 

hambatan bagi pemberian obat pada mata. Sembilan puluh persen dari obat yang 

diberikan secara topikal akan dieliminasi secara sistemik di konjungtiva atau 
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mukosa nasolakrimal dan hanya sekitar sepuluh persen akan mencapai jaringan 

yang dituju. 7, 8 

     Lapisan air mata terdiri dari tiga lapisan. Lapisan terluar adalah lapisan lemak 

yang dihasilkan oleh kelenjar meibom di kelopak mata. Lapisan akuos di bagian 

tengah dihasilkan oleh kelenjar air mata. Lapisan musin di bagian terdalam 

dihasilkan oleh sel goblet konjungtiva. Air mata terdistribusi di permukaan bola 

mata dan akan bermuara ke pungtum lakrima kemudian akan mengalir ke rongga 

hidung melewati duktus nasolakrimal.1, 9  

 

 
Gambar 2.1 Lapisan film air mata 

                   Dikutip dari: Morrison7 

 

     Kornea merupakan lapisan bola mata yang sangat mempengaruhi penyerapan 

bola mata. Kornea mempunyai 5 lapisan dengan berbagai sifat yang berbeda. 

Lapisan pertama adalah epitel kornea yang bersifat lipofilik dan mampu menahan 

hampir 90% obat hidrofilik. Stroma merupakan lapisan kornea yang paling tebal 

dan bersifat hidrofilik. Kedua lapisan tersebut dan tiga lapisan lainnya yaitu 

membran bowman, membran descemet, dan endotel membentuk suatu struktur 

yang sangat sulit untuk ditembus benda asing, termasuk obat-obatan.7-9 

     Sistem sawar darah-bola mata merupakan hambatan fisik antara pembuluh darah 

dan bagian mata yang berfungsi untuk mempertahankan kejernihan dan fungsi dari 

bagian dalam bola mata. Terdapat dua sawar utama, yaitu sawar darah-akuos dan 

sawar darah-retina.8, 10 

Lapisan lemak 
Lemak tidak berpolar 

 lemak berpolar 

Lapisan akuos 
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     Badan siliar dan iris merupakan dua komponen utama dari sawar darah-akuos. 

Epitel tidak berpigmen dari badan siliar memproduksi humor akuos. Humor akuos 

mempunyai komposisi yang berbeda dari plasma yang terdapat di badan siliar dan 

plasma darah. Sawar untuk difusi molekul dibentuk oleh tautan kuat yang 

membentuk epitel tidak berpigmen dari badan siliar. Tautan kuat antara endotel 

vaskular iris memiliki protein yang serupa dengan tautan kuat yang membentuk 

epitel badan siliar, sehingga dapat dikatakan bahwa sawar badan siliar merupakan 

sawar epitelial, dan sawar pada iris merupakan sawar endotelial. 10, 11 

 

                            
    Gambar 2.2.  Lapisan kornea 

                                 Dikutip dari: American Academy of Ophtalmology9 

 

     Sawar darah-retina berfungsi untuk melindungi jaringan retina dari berbagai 

molekul. Sawar darah-retina terdiri dari dua lapisan. Lapisan sawar darah-retina 

dalam dibentuk oleh tautan kuat antara sel endotel pembuluh darah retina. Lapisan 

sawar-retina luar dibentuk oleh tautan kuat epitel pigmen retina.2, 10, 12  

 

2.2 Jalur penyerapan obat pada mata 

     Permukaan konjungtiva berfungsi sebagai salah satu area utama absorpsi obat 

pada permukaan mata. Konjungtiva dan sklera bertanggung jawab terhadap 20% 

dari seluruh absorpsi obat ke dalam iris dan badan siliar. Sklera melapisi 80% dari 
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keseluruhan permukaan mata. Sklera lebih permeabel terhadap substansi dengan 

berat molekul rendah dan larut air. Obat yang diserap melalui jalur ini harus 

melewati epitel konjungtiva terlebih dahulu. Stroma konjungtiva yang merupakan 

lapisan kaya akan pembuluh darah akan menyerap sebagian besar obat yang 

diteteskan ke dalam sirkulasi sistemik. Obat yang diteteskan di forniks inferior 

konjungtiva juga akan segera mengalir ke duktus nasolakrimal kemudian ke rongga 

hidung. Salah satu cara untuk meningkatkan waktu tinggal obat di forniks adalah 

dengan cara menekan kantus medial agar duktus nasolakrimal tertutup, atau dengan 

mengganti sediaan tetes mata menjadi salep mata yang lebih padat dan tidak mudah 

terlarut. 4, 8 

 

  
Gambar 2.3 Sawar darah-bola mata, sawar darah-akuos, sawar darah-retina 

  Dikutip dari: Occhiutto dkk.12  
 

     Hal yang paling utama dalam pemilihan jalur pemberian obat pada mata adalah 

target jaringan yang dituju. Pemberian obat secara topikal dan subkonjungtiva 

digunakan untuk segmen anterior bola mata. Pemberian obat secara sistemik dan 

intravitreal digunakan untuk mencapai segmen posterior.3, 13 

  

2.3 Pemberian Topikal 

     Penyerapan obat yang diberikan secara topikal dapat dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu penyerapan transkorneal dan penyerapan transkonjungtival atau 
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disebut juga transkleral. Obat-obatan lipofilik mempunyai indeks penyerapan yang 

lebih tinggi melalui rute transkorneal karena komposisi epitel kornea yang sebagian 

besar tersusun oleh lemak. Obat yang bersifat hidrofilik dan bermolekul besar 

diserap lebih baik secara transkonjungtiva.6, 13   

 

2.3.1. Tetes Mata 

     Tetes mata merupakan larutan steril dan sebagian besar bersifat isotonik yang 

mengandung obat atau hanya sebagai air mata buatan. Metode pemberian ini sangat 

umum karena cara produksinya yang sederhana, harga yang murah, dan mudah 

digunakan oleh pasien. Kekurangan dari sediaan ini adalah 95% dari obat ini 

dieliminasi oleh aparatus lakrimal dan berbagai sawar mata dalam 15-30 detik 

setelah pemberiannya. 6, 13 

     Bioavailabilitas okular dari tetes mata dapat ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan penyerapan melalui kornea dan waktu tinggal obat di permukaan 

bola mata. Zat-zat yang digunakan untuk mencapai  kedua hal tersebut antara lain 

zat penguat, agen pengental, dan siklodekstrin.4, 13 

 

2.3.2 Salep  

     Sediaan salep mata adalah suatu sediaan yang steril, semi solid, dan homogen. 

Sediaan ini membutuhkan zat non-akuos yang tidak mengiritasi mata. Salep mata 

memiliki empat jenis yang berbeda, Oleaginous base yang mempunyai dasar 

minyak, absorption base yang digunakan sebagai pelunak dan mengandung lanolin, 

water soluble base yang hanya mengandung zat yang larut air dan mempunyai berat 

molekul yang tinggi, dan water removable base yang merupakan minyak didalam 

emulsi.  Sediaan salep mata mengurangi kecepatan eliminasi obat oleh air mata dan 

meningkatkan waktu tinggal obat di permukaan kornea. Penggunaan sediaan ini 

disarankan pada malam hari karena menyebabkan pandangan kabur.6, 13  

 

2.3.3. Hidrogel 

     Hidrogel dibentuk dari sediaan kental yang dilarutkan di air atau cairan 

hidrofilik. Sediaan ini digunakan untuk meningkatkan waktu tinggal obat di 

permukaan mata. Hidrogel lebih mudah diterima oleh pasien karena efek samping 
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sistemik yang lebih sedikit. Terdapat dua tipe hidrogel yaitu preformed gel, dan in 

situ gel. Preformed gel berbentuk larutan kental sederhana yang dioleskan ke mata. 

Gel polimerik ini sering digunakan sebagai hidrogel bioadhesive untuk 

meningkatkan waktu tinggal obat di permukaan mata dan mengurangi frekuensi 

pemberian. In situ gel diberikan dalam bentuk tetesan pada mata dan akan 

mengalami perubahan dari larutan ke gel pada cul-de-sac karena perubahan 

eksternal. Perubahan eksternal yang mempengaruhi bentuk in situ gel adalah pH, 

temperatur, dan konsentrasi ion. Sediaan ini meningkatkan bioavailabilitas dengan 

meningkatkan durasi kontak dengan kornea dan mengurangi frekuensi 

pemberian.13, 14 

 

2.3.4. Emulsi 

     Emulsi merupakan sediaan yang dibentuk dari dua cairan yang tidak bercampur 

yang distabilkan oleh surfaktan. Emulsi memiliki sifat jernih dan stabil secara 

termodinamik. Terdapat dua tipe emulsi, yaitu oil in water (o/w) dan water in oil 

(w/o). Sediaan yang lebih sering digunakan untuk obat mata adalah emulsi o/w 

karena toleransi pasien yang lebih besar dan tingkat iritasi yang lebih rendah. Sifat 

sediaan ini yang tahan lama dan tingkat bioavailabilitas yang lebih tinggi membuat 

sediaan ini menjadi salah satu sediaan yang potensial untuk dikembangkan lebih 

lanjut.4, 13  

 

2.3.5 Ophtalmic Inserts 

     Sediaan ini terbuat dari materi polimerik yang diletakkan pada cul-de-sac 

konjungtiva antara sklera dan kelopak mata. Bentuk sediaan ini dikembangkan 

untuk meningkatkan bioavailabilitas dengan meningkatkan waktu kontak antara 

obat dan permukaan bola mata. Teknik penghantaran zat aktif pada sediaan ini 

adalah secara pelepasan dengan konsentrasi yang terkontrol selama waktu yang 

ditentukan. Ophtalmic inserts tidak memerlukan pengawet, dan harus segera 

diambil apabila sudah tidak diperlukan. Sediaan ini dibuat untuk meningkatkan 

bioavalabilitas dan mekanisme kerja obat dengan cara meningkatkan waktu kontak 

antara obat dan jaringan bola mata. Sediaan ini memiliki kekurangan pada segi 
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kenyamanan pasien karena bentuknya yang solid, penempatan, dan pelepasan yang 

sulit. 6, 13  

 

2.3.6 Lensa kontak 

     Lensa kontak merupakan plastik transparan yang berbentuk bulat, tipis, dan 

melengkung yang diletakkan di permukaan bola mata. Pemberian obat 

menggunakan lensa kontak akan meningkatkan waktu tinggal obat di permukaan 

mata. Pemberian obat pada lensa kontak dilakukan dengan cara pencetakan atau 

dengan cara perendaman sederhana. Hal yang harus diperhatikan pada pembuatan 

sediaan ini adalah mempertahankan permeabilitas oksigen dan kejernihan dari lensa 

kontak tersebut.6, 13 

 

2.4. Sediaan Lokal  

     Pemberian obat secara lokal dapat melalui 2 cara yaitu periokular dan intra 

okular. Pemberian dengan cara periokular terdiri dari rute subkonjungtiva, 

subtenon, dan retrobulbar. Pemberian intraokular diberikan melalui intrakameral di 

bilik mata depan dan intravitreus di rongga vitreus.4, 9  

 

2.4.1 Periokular  

     Pemberian obat secara periokular dapat dipertimbangkan apabila diperlukan 

konsentrasi obat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian topikal. 

Pemberian obat secara periokular termasuk injeksi subkonjungtiva, subtenon, 

retrobulbar, dan peribulbar. Pemberian secara periokular dapat digunakan untuk 

target jaringan sklera, koroid, epitel pigmen retina, retina neurosensori, dan 

vitreous. 4, 15  

     Pemberian obat secara injeksi subkonjungtiva memiliki kadar konsentrasi yang 

hampir serupa dengan pemberian topikal secara berulang. Pemberian injeksi 

subkonjungtiva memiliki keuntungan antara lain konsentrasi lokal yang lebih tinggi 

dengan penggunaan jumlah obat yang lebih kecil sehingga efek samping sistemik 

lebih rendah, konsentrasi obat di jaringan yang lebih tinggi untuk obat-obatan yang 

memiliki daya tembus kornea yang rendah, dan obat-obatan dapat disuntikkan saat 

akhir operasi agar pemberian obat topikal dan sistemik tidak diperlukan lagi. 
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Penyuntikan subkonjungtiva dilakukan dengan cara menusukkan jarum di antara 

konjungtiva bulbar dan kapsula tenon.4, 15 

     Injeksi subtenon dilakukan dengan cara menyuntikkan obat ke dalam kapsula 

tenon di sekitar otot rektus superior. Rongga subtenon adalah rongga antara kapsula 

tenon dan sklera. Rongga ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu segmen anterior dan 

posterior. Injeksi subtenon anterior memiliki resiko perforasi bola mata yang cukup 

tinggi. 1, 3, 4 

 

Gambar 2.4. Posisi penyuntikan periokular A. Subkonjungtiva, B. Subtenon, 

     C. Retrobulbar. 
    Dikutip dari : Bartlett4 

 

     Injeksi retrobulbar dilakukan dengan cara meyuntikkan obat di dalam konus otot 

di belakang bola mata. Teknik ini sering digunakan untuk anestesi pada operasi 

yang berkaitan dengan kornea, bilik mata depan, dan lensa. Blok retrobulbar 

bertujuan untuk anestesi nervus siliaris, ganglion siliaris, dan nervus kranialis III, 

IV, VI. Pasien yang diberikan blok ini masih dapat menutup kelopak mata karena 

tidak terbloknya nervus kranial III. Injeksi retrobulbar hanya membutuhkan jumlah 

obat yang sedikit untuk mencapai konsentrasi dan kekuatan anestesi yang tinggi, 

akan tetapi mempunyai risiko komplikasi yang tinggi. Komplikasi dari injeksi 

retrobulbar antara lain perdarahan retrobulbar, perforasi bola mata, dan oklusi 

cabang vena retina. 4, 6, 16  
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     Injeksi peribulbar dilakukan dengan cara menyuntikkan obat di luar konus otot. 

Teknik ini memerlukan jumlah obat yang lebih besar dibandingkan teknik 

retrobulbar, dan tingkat akinesia dari bola mata juga lebih rendah. Pemberian obat 

dengan cara ini sering dipilih karena tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan 

dengan pemberian obat dengan cara injeksi retrobulbar. 4, 6, 16  

 

2.4.2 Intraokular 

    Penanganan farmakologis pada penyakit mata tetap menjadi tantangan walaupun 

teknik pemberian obat secara topikal telah banyak dikembangkan. Bioavailabilitas 

obat pada segmen posterior mata amat rendah pada pemberian topikal ataupun 

sistemik akibat adanya sawar darah-bola mata. Pemberian obat dengan rute 

intraokular menyebabkan konsentrasi efektif zat suatu obat dapat langsung menuju 

tempat target terapi, sehingga menyebabkan efek samping sistemik yang sedikit 

walaupun efek samping okular akan meningkat.6, 9 

      Injeksi intrakameral dilakukan dengan cara memberikan obat langsung ke bilik 

mata depan sehingga tidak perlu menembus sawar kornea dan obat yang 

disuntikkan hanya akan berada di segmen anterior bola mata. Pemberian obat 

dengan cara ini akan meningkatkan tekanan inta okular, sehingga perlu berhati-hati 

pada pasien dengan tekanan intraokular tinggi. Injeksi intravitreal juga telah banyak 

digunakan untuk pemberian obat langsung ke dalam badan vitreus. Penanganan 

permasalahan pada segmen posterior mata amat terhambat apabila menggunakan 

pemberian obat secara sistemik karena adanya sawar darah-retina. 4, 9 

 

III.  Simpulan 

      Pemahaman tentang metode pemberian obat pada mata penting dalam 

menentukan terapi yang tepat pada pasien. Adanya sawar anatomi mata sangat 

mempengaruhi pemilihan sediaan obat yang digunakan. Sediaan obat topikal 

digunakan untuk kelainan pada segmen anterior mata. Suntikan lokal dilakukan 

untuk mendapatkan konsentrasi obat yang tinggi di target jaringan.  
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