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I. Pendahuluan 

     Sistem saraf pada manusia secara garis besar terbagi menjadi sistem saraf pusat 

dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terbagi menjadi otak dan saraf tulang 

belakang (spinal cord). Sistem saraf perifer terbagi menjadi sistem saraf somatik 

dan sistem saraf autonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang berfungsi 

untuk mempertahankan keseimbangan tubuh secara involunter seperti pernapasan, 

sirkulasi, suhu tubuh, dan denyut jantung. Sistem saraf otonom secara garis besar 

terbagi menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis.
1,2,3

  

     Aktifitas sistem saraf simpatis terjadi pada tubuh jika dihadapkan dalam 

keadaan yang mengancam dan disebut respon fight and flight. Stimulasi sistem 

saraf simpatis akan menyebabkan peningkatan denyut jantung, peningkatan 

frekuensi nafas, vasokontriksi pembuluh darah tepi, dilatasi pupil, penurunan 

aktivitas sistem pencernaan dan sistem traktus urinanius. Aktifitas sistem saraf 

parasimpatis terjadi pada saat tubuh dalam keadaan istirahat dan disebut respon 

rest and digest. Stimulasi sistem saraf parasimpatis akan menyebabkan penurunan 

denyut jantung, vasodilatasi pembuluh darah perifer, peningkatan aktivitas sistem 

pencernaan, konstriksi pupil, dan akomodasi lensa.
4,5,6 

      Anatomi sistem saraf otonom dapat dipengaruhi secara internal dan eksternal. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi sistem saraf otonom adalah obat-obat 

okular. Obat-obatan secara farmakologis dapat mempengaruhi transmisi sistem 

saraf otonom pada mata yang berperan sebagai diagnostik dan terapi berbagai 

kelainan mata. Obat-obatan yang bekerja menyerupai kerja sistem saraf otonom 

baik secara langsung atau tidak langsung disebut sebagai obat-obatan agonis. 

Obat-obatan yang bekerja dengan cara menghambat transmisi sistem saraf otonom 

disebut sebagai obat-obatan antagonis. Tujuan penulisan sari kepustakaan ini 

adalah untuk memahami hubungan antara anatomi dan fisiologi sistem saraf 

otonom serta obat-obatan mata yang berkaitan dengan sistem saraf otonom.
6,7 

 

II.  Anatomi dan Fisiologi Sistem Saraf Otonom pada Mata 

     Sistem saraf otonom terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di 

hipotalamus, batang otak dan medulla spinalis. Badan sel saraf dari sistem saraf 
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simpatis terletak pada level vertebra Torakal (T1) sampai Lumbal (L1-L2) atau 

disebut sebagai torakolumbal. Badan sel saraf dari sistem saraf parasimpatis 

terletak pada batang otak dan level vertebra Sakral (S2-S3) atau disebut 

kraniosakrum. Sistem saraf otonom pada mata berperan dalam fungsi lakrimasi 

dan ukuran pupil yang dikontrol oleh keseimbangan sistem saraf simpatis pada 

otot dilator iris dan sistem saraf parasimpatis pada spinkter iris. Otot retraktor 

asesoris dan otot muller di kelopak mata atas juga dipersarafi oleh sistem saraf 

simpatis.
8,9,10  

 

2.1 Anatomi Sistem Saraf Otonom pada Mata 

     Jaras simpatis untuk struktur okular berasal dari segmen torakal satu (T1) 

hingga torakal tiga (T3). Jaras parasimpatis berasal dari otak tengah, pons dan 

medula spinalis bagian sakrum. Sistem saraf otonom terdiri dari serabut saraf 

preganglionik dan serabut saraf postganglionik yang bersinaps pada ganglion 

yang terletak di luar sistem saraf pusat sebelum menuju organ efektor.
9,10 

 

2.1.1  Anatomi Sistem Saraf Simpatis pada Mata 

     Jaras sistem saraf simpatis mengaktifkan impuls dari hipotalamus ke iris. Jaras 

sistem saraf simpatis terbagi menjadi tiga orde neuron, yaitu orde neuron pertama, 

orde neuron kedua dan orde neuron ketiga. Gambar 2.1 menerangkan orde neuron 

pertama berasal dari hipotalamus melalui batang otak menuju medula spinalis 

pada segmen servikal delapan (C8) hingga torakal dua (T2).
4,11

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Anatomi jaras simpatis pada mata 
Dikutip dari: AAO Neuro-ophthalmology

11  
   

 

 
Gambar 2.1 Jaras Simpatis pada Mata 

         Dikutip dari: Remington 
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   Orde neuron pertama akan bersinaps pada area yang disebut dengan Ciliospinal 

center of Budge-Waller. Orde neuron kedua berasal dari medula spinalis menuju 

ganglion servikal tengah medial dan inferior dan berakhir di ganglion servikal 

superior. Orde neuron ketiga berasal dari ganglion servikal superior menuju 

nervus siliari panjang akan mempersarafi otot dilator menyebabkan midriasis. 

Serabut saraf menuju nervus okulomotor bagian superior  mempersarafi otot tarsal 

superior yang akan menyebabkan retraksi palpebral dan pelebaran fisura 

palpebra.
4,11

 

 

2.1.2 Anatomi Sistem Saraf Parasimpatis pada Mata 

     Nukleus pretektal menerima input saraf dari jaras penglihatan aferen lewat 

serabut saraf traktus optikus yang memberikan cabang sebelum sampai pada 

Nukleus Genikulatum Lateralis akan menuju nukelus Edinger-Westphal. Serabut 

saraf postganglionik akan meninggalkan nukleus Edinger-Westphal bersama 

dengan nervus okulomotor bagian inferior menuju ganglion siliaris dan bersinaps 

dengan serabut saraf postganglionik yang akan mempersarafi otot sphinkter pupil 

yang menyebabkan miosis dan otot siliar yang menyebabkan akomodasi lensa 

yang berperan dalam penglihatan dekat. Serabut saraf dari nukelus lakrimalis di 

pons akan menuju ganglion pterigopalatin melalui nervus vidian. Serabut saraf 

akan meninggalkan ganglion pterigopalatin menuju pembuluh darah yang terdapat 

pada kelenjar lakrimal sehingga menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah..
8,12

  

 

   Gambar 2.2 Jaras parasimpatis pada mata 
                                 Dikutip dari: Remington

11 
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     Kontraksi otot sfingter pupil menyebabkan konstriksi pupil atau miosis dimana 

berfungsi untuk mengurangi jumlah cahaya yang ditangkap oleh mata dalam 

keadaan terang. Kontraksi otot siliaris menyebabkan peregangan serabut zonula 

dan menghasilkan peningkatan kurvatura dan diameter anteroposterior dari lensa 

dan proses ini dikenal sebagai akomodasi lensa yang berperan dalam penglihatan 

dekat.
8,9 

 

Gambar 2.3 Perubahan diameter pupil pada mata 
            Dikutip dari: Martini dkk.

17
 

 

2.2 Fisiologi Sistem Saraf Otonom pada Mata 

     Neurotransmiter utama sistem saraf simpatis adalah norepinefrin. Aksi 

potensial pada serabut saraf adrenergik menyebabkan terjadinya pelepasan 

norepinefrin dari vesikel serabut saraf terminal dan berikatan dengan reseptor 

pada membran sel organ efektor. Reseptor terhadap neurotransmiter norepinefrin 

disebut juga sebagai reseptor adrenergik.
1,2,9,11 

 
 

Gambar 2.4  Metabolisme norepinefrin 
       Dikutip dari : Forrester dkk

5 
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     Reseptor adrenergik terbagi menjadi dua divisi yaitu reseptor α dan reseptor β. 

Norepinefrin merupakan neurotransmitter golongan katekolamin yang berasal dari 

sintesis asam amino tirosin dan disimpan di ujung terminal serabut saraf di dalam 

vesikel. Gambar 2.4 menunjukkan terminasi kerja norepinefrin terjadi dengan re-

uptake oleh serabut saraf terminal, difusi pada jaringan sekitar dan inaktivasi oleh 

enzim Monoamine Oxidase (MAO) dan Catechol-O-Methyl-Transferase (COMT) 

yang terletak pada jaringan lokal.
1,2,9,11

 

     Neurotransmiter utama yang digunakan pada sistem saraf parasimpatis adalah 

asetilkolin. Serabut saraf yang menggunakan aseetilkolin sebagai neurotransmiter 

disebut serabut saraf kolinergik. Asetikolin merupakan senyawa kimia 

monoamine dari acetyl CoA dan kolin pada serabut saraf terminal. Aksi potensial 

pada serabut saraf kolinergik menyebabkan terjadinya pelepasan asetilkolin dari 

vesikel menuju membran terminal dan kemudian berikatan dengan reseptor pada 

membran sel organ efektor. Gambar 2.5 menunjukkan terminasi efek kerja 

asetilkolin pada reseptor terjadi akibat reaksi hidrolisis menjadi kolin dan asam 

asetat oleh enzim asetilkolinesterase yang terdapat pada jaringan lokal.
5,6,7  

 
Gambar 2.5 Metabolisme asetilkolin 

 Dikutip dari : Forrester dkk
5
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III. Obat-Obatan yang Mempengaruhi Sistem Saraf Otonom pada Mata  

     Obat-obatan secara farmakologis dapat mengatur sistem saraf otonom pada 

mata dan juga dapat digunakan sebagai sarana diagnostik dan terapi berbagai 

kelainan mata. Obat-obatan yang bekerja menyerupai kerja sistem saraf otonom 

baik secara langsung atau tidak langsung disebut sebagai obat-obatan agonis. 

Obat-obatan yang bekerja dengan cara menghambat transmisi sistem saraf otonom 

disebut sebagai obat-obatan antagonis. Obat adrenergik dapat berupa agonis kerja 

langsung, agonis kerja tidak langsung, dan antagonis. Obat kolinergik terbagi 

menjadi agonis kerja langsung, agonis kerja tidak langsung, dan antagonis.
5,6,7 

 

3.1 Obat Adrenergik 

     Obat-obatan golongan adrenergik mempengaruhi kerja neurotransmitter 

norepinephrine pada reseptor adrenergik. Pada organ mata, reseptor adrenergik 

dapat ditemukan pada membran sel otot dilator iris, otot muller pada palpebral 

superior, epitel silier, anyaman trabekular, dan otot halus pembuluh darah. 

Reseptor adrenergik terbagi menjadi α1, α2, β1, dan β2. Efek reseptor α1 adalah 

vasokontriksi pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, midriasis, kontraksi 

sfingter kandung kemih dan meningkatkan resistensi perifer. Efek reseptor α2 

adalah menghambat pengeluaran norepinefrin dan menghambat aksi norepinefrin. 

Efek reseptor β1 adalah takikardia, meningkatkan lipolysis dan meningkatkan 

kontraksi otot jantung. Efek reseptor β2 adalah vasodilatasi pembuluh darah, 

menurunkan resistensi perifer, bronkodilasi, meningkatkan glikogenolisis, 

meningkatkan pengeluaran glukagon dan relaksasi uterus.
6,7 

 

3.1.1  Obat Agonis Adrenergik 

     Fenilefrin adalah obat agonis adrenergic α1 kerja langsung. Fenilefrin topikal 

tersedia dalam bentuk tetes mata 2.5% dan 10%. Aplikasi fenilefrin topikal akan 

menyebabkan kontraksi otot dilator iris, otot muller, arteriol konjungtiva. Efek 

yang dihasilkan adalah midriasis, retraksi palpebral superior, peningkatan fisura 

palpebral dan kontriksi pembuluh darah konjungtiva. Dilatasi maksimal terjadi 

selama empat puluh lima sampai enam puluh menit setelah penetesan obat dan 
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bertahan selama enam jam. Indikasi fenilefrin adalah untuk membantu visualisasi 

segmen posterior mata dengan dilatasi pupil, anterior uveitis. Efek samping pada 

mata adalah buram, silau dan peningkatan tekanan intraokuler. Efek samping 

sistemik adalah vasokontriksi pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, 

peningkatan kontraktilitas jantung, stroke dan miokard infard. Obat ini harus 

digunakan dengan hati-hati pada bayi dan pasien yang memiliki resiko 

kardiovaskular.
6,9,13 

Apraklonidin hidroklorida topikal dalam bentuk tetes mata 0.5% dan 1%, 

merupakan reseptor agonis adrenergik  α1 dan α2. Mekanisme kerja apraklonidin 

adalah menurunkan produksi humor akuos,  meningkatkan aliran keluar melalui 

anyaman trabekula dengan menurunkan tekanan vena episklera dan dapat 

meningkatkan aliran keluar uveosklera melalui efek peningkatan sintesis 

prostaglandin. Apraklonidin memiliki onset kerja selama satu jam dan waktu 

paruh selama delapan jam. Indikasi apraklonidin adalah glaukoma. Efek pada 

mata adalah penurunan tekanan intraokuler dengan menghambat produksi humor 

akuos, buram, silau, konjungtivitis dan mata kering. Efek pada sistemik adalah 

mulut kering, aritmia dan sakit kepala.
6,9

 

Brimonidin tetes mata 0.15% dan 0.2% merupakan obat adrenergik kerja 

langsung yang selektif terhadap reseptor adrenergik α2. Indikasi pemakaian 

brimonidin adalah glaukoma sudut terbuka, hipertensi okular dan kemerahan pada 

mata. Mekanisme kerja adalah menurunkan sekresi humor akuos, dan 

meningkatkan aliran uveoskleral pada glaukoma sudut terbuka dan hipertensi 

okular. Brimonidin memiliki onset kerja selama dua jam dengan waktu paruh dua 

jam. Efek samping brimonidin adalah kelelahan, kantuk, mulut kering, silau, 

konjungtivitis folikuler dan blefarokonjungtivitis.
6,9 

Kokain dan  Hidroksiamfetamin merupakan obat adrenergik tidak langsung. 

Kokain 4% dan 10% bekerja pada reseptor agonist adrenergik α dengan cara 

menghambat re-uptake norepinefrin pada serabut saraf terminal sehingga 

meningkatkan efek kerja norepinefrin pada reseptornya. Efek dari penggunaan 

kokain adalah midriasis selama empat puluh sampai enam puluh menit setelah 

aplikasi dan bertahan selama enam jam. Efek samping kokain pada mata bisa 
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menyebabkan kerusakan epitel kornea. Efek kokain pada sistemik bias 

menyebabkan gelisah, nadi cepat dan irregular, delirium, sakit kepala, mual dan 

muntah. Hidroksiamfetamin 1% dan 0.25% bekerja dengan meningkatkan 

pelepasan norepinefrin dari serabut saraf terminal. Hidroksiamfetamin 

menyebabkan midriasis dalam enam puluh menit setelah aplikasi topikal, onset 

kerja dalam lima belas menit dan bertahan selama enam jam. Mekanisme kerja 

hidroksiamfetamin adalah menstimulasi pengeluaran norepinefrin dari ujung saraf 

adrenergik. Efek samping adalah buram, silau, takikardia dan hipertensi. 

Hidroksiamfetamin untuk mendiagnosis penyakit  sindrom horner.
6,7,14 

 

3.1.2  Obat Antagonis Adrenergik 

     Obat antagonis adrenergik merupakan obat-obatan yang kerjanya yaitu 

menghambat kerja atau efek dari neurotransmitter utama yaitu norepinefrin 

sehingga disebut dengan Adrenolitik. Thymoxamine Hydrochloride dan 

Dapiprazole Hydrochloride merupakan obat antagonis terhadap reseptor 

adrenergik α1 yang bekerja dengan menghambat  pengikatan norepinefrin pada 

reseptor adrenergik α1. Thymoxamine menghambat reseptor adrenergik α1 dari 

otot dilator iris dan menyebabkan konstriksi pupil. Efek miosis terjadi dalam 

waktu satu jam setelah aplikasi topikal dengan durasi kerja selama enam jam. 

Dapiprazole hydrochloride adalah agen penghambat α-adrenergik yang membalik 

dalam tiga puluh menit, midriasis akibat aplikasi tetes mata fenilefrin. Mekanisme 

kerja dapiprazole adalah menghambat reseptor α pada otot dilator iris dan otot 

muller. Efek samping dapiprazole pada mata adalah rasa terbakar, konjungtiva 

hiperemis dan ptosis 
7,14

  

     Obat antagonis adrenergik β juga dikenal sebagai β blocker. Reseptor β terletak 

pada epitel siliaris dan berperan dalam penurunan tekanan intraocular dengan 

mengurangi produksi humor akuos. Obat β blocker terbagi menjadi non selektif 

dan selektif. Obat-obatan golongan antagonis adrenergik β atau obat penyekat β 

adalah timolol, levobunolol, karteolol, metilpranolol dan betaksolol.
7,14 

     
Table 3.1 menunjukkan timolol, levobunolol, karteolol, dan metipranolol 

merupakan obat penyekat β nonselektif yang bekerja dengan menghambat 



9 

 

reseptor adrenergik β1 dan β2. Efek samping adalah bradikardia, blok 

atrioventrikular dan bronkokonstriksi akibat inhibisi reseptor adrenergik β2. 

Kontraindikasi penggunaan obat penyekat β nonselektif adalah asma, penyakit 

paru obstruksi kronis (PPOK), dan penyakit kardiovaskular seperti hipotensi dan 

blok atrioventrikular. Aplikasi timolol topikal 0.5% dua kali sehari dapat 

menyebabkan rata-rata penurunan tekanan intraokular  sebanyak 31-33%, 

Metilpranolol topikal 0.3%, levobunolol topikal 0.5%, karteolol topikal 2%. 

Mekanisme kerja betaksolol 0.25% dan 0.5% secara selektif menghambat reseptor 

adrenergik β1 sehingga mengurangi efek samping bronkokostriksi dan bradikarida 

akibat stimulasi reseptor adrenergik β2. Efek samping adalah buram, silau, mata 

kering, dan inflamasi.  Penggunaan betaksolol lebih aman dari obat penyekat beta 

nonselektif pada pasien dengan riwayat asma dan penyakit kardiovaskular.
7,14 

 
Tabel 3.1. Obat Antagonis Adrenergik β 

Obat Selektivitas  β 

reseptor 

Onset 

(menit) 

Efek maksimal 

(jam) 

Durasi kerja 

(jam) 

Karteolol β1 dan β2 Tidak ada data Tidak ada data 12 

Betaksolol β1 30 2 12 

Levobunolol β1 dan β2 < 60 2-6 12-24 

Metipranolol β1 dan β2 ≤ 30 ≈2 12-24 

Timolol β1 dan β2 30 1-2 12-24 
Dikutip dari : Bartlet14 

 

3.2 Obat Kolinergik 

      Obat kolinergik mempengaruhi efek neurotransmiter asetilkolin terhadap 

reseptor kolinergik pada sistem saraf parasimpatis. Reseptor kolinergik pada mata 

ditemukan pada otot levator palpebral superior, ganglion servikal superior, 

ganglion siliaris dan spenopalatin, sfingter pupil, otot siliaris dan kelenjar 

lakrimalis. Obat-obat kolinergik terbagi menjadi agonis kerja langsung, agonis 

kerja tidak langsung dan antagonis.
6,7,14 

 

3.1.1  Obat Agonis Kolinergik 

     Pilokarpin 0.2%-4% merupakan obat golongan agonis kolinergik kerja 

langsung pada reseptor muskarinik M3. Pilokarpin digunakan sebagai agen 

penurun tekanan intraokular pada penyakit glaukoma dengan cara meningkatkan 

aliran humor akuos melalui anyaman trabekula. Efek puncak pilokarpin terjadi 
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antara tiga puluh sampai enam puluh menit dan berlangsung selama empat sampai 

delapan jam. Efek samping pada mata adalah lakrimasi, spasme otot siliar yang 

menyebabkan miopia, kontraksi otot sfingter pupil yang menyebabkan miosis. 

Efek sistemik berupa bradikaria, hipotensi, mual, muntah dan sakit kepala.
7,15 

Karbakol merupakan agen miotik yang poten dengan durasi kerja yang 

panjang namun penetrasi kornea yang lebih lemah jika dibandingkan dengan 

pilokarpin. Sediaan topikal karbakol adalah 0.75%, 1.5% dan 3%. Obat golongan 

agonis kolinergik kerja tidak langsung disebut obat antikolinesterase. Obat 

golongan agonis kolinergik kerja tidak langsung bekerja dengan menghambat 

kerja enzim asetilkolinesterase dan meningkatkan efek kerja asetilkolin pada 

reseptor kolinergik. Obat golongan antikolinesterase adalah edrofonium 2 mg 

intravena dan neostigmine untuk mendiagnosis penyakit miastenia gravis.
7,14,15 

 

3.2. Obat Antagonis Kolinergik  

     Obat golongan antagonis kolinergik bekerja dengan cara menghambat 

pengikatan asetilkolin pada reseptor kolinergik muskarinik. Efek obat antagonis 

kolinergik adalah midriasis akibat paralisis otot sfingter pupil, siklopegia akibat 

paralisis otot siliaris, meringankan nyeri akibat peradangan badan siliaris, dan 

pencegahan sinekia posterior pada pasien uveitis.
 

Obat-obatan golongan 

antimuskarinik digunakan dalam diagnosis pada pemeriksaan segmen posterior 

bola mata, refraksi siklopegik pada anak-anak dan sebagai terapi pada pasien 

uveitis. Efek samping pada mata adalah rasa tersengat dan terbakar pada 

penetesan, iritasi, pengihatan buram, fotofobia dan peningkatan tekanan 

intraokular akibat penutupan drainase humor akuos oleh akar iris. Efek samping 

sistemik adalah takikardia, mulut kering, konstipasi dan retensi urin.
7-15 

 

Tabel 3.2 Obat Midriatik- Siklopegik 

Obat 

Midriasis Sikloplegia Larutan 

yang 

tersedia 

Puncak 

(menit) 

Pemulihan 

(hari) 

Puncak 

(menit) 

Pemulihan 

(hari) 

Atropin 30-40 7-10 60-180 6-12 0,5%-2% 

Siklopentolat 30-60 1 25-75 0,25-1 0,5%-2% 

Homatropin 40-60 1-3 30-60 1-3 2%-5% 

Skopolamin 20-30 3-7 30-60 3-7 0,25% 

Tropikamid 20-40 0,25 20-35 0,25 0,5%-1% 
Dikutip dari : Bartlett 14 
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Atropin 0.5%-2% merupakan obat golongan antimuskarinik dengan potensi  

midriatik dan siklopegik yang paling kuat dengan durasi kerja midriatik selama 

tujuh sampai sepuluh hari dan durasi kerja sikloplegik selama enam sampai dua 

belas hari. Indikasi  atropin yaitu dalam refraksi siklopegik pada anak, ambliopia, 

dan anterior uveitis. Efek atropin adalah midriasis akibat dari paralisis otot dilator 

iris, akomodasi jarak dekat berkurang akibat paralisis otot siliar, penglihatan 

buram, peningkatan tekanan intraocular akibat penutupan saluran sklem dan 

obtruksi ruang Fontana. Efek atropine pada sistemik adalah mulut kering, demam 

dan takikardia.
14,16 

Siklopentolat 0.5% dan 2% merupakan obat pilihan utama dalam refraksi 

siklopegik karena memiliki efek siklopegia yang lebih kuat dari homatropin 

dengan onset yang lebih cepat yaitu tiga puluh sampai enam puluh menit dan 

durasi kerja yang lebih pendek yaitu satu hari. Indikasi siklopentolat adalah 

uveitis anterior untuk melumpuhkan otot siliaris dan mencegah sinekia posterior. 

Efek siklopentolat pada mata adalah blefarokonjungtivitis alergi, iritasi dan 

konjungtiva hiperemis. Efek pada sistemik adalah gelisah, ngantuk, dan halusinasi 

penglihatan. Homatropin 2% dan 5% memiliki durasi kerja yang cenderung lama 

yaitu satu sampai tiga hari dan kekuatan siklopegik yang lebih lemah dari 

atropine. Siklopentolat menyebabkan homatropin bukan sebagai obat pilihan pada 

pemeriksaan funduskopi dan refraksi siklopegik. Indikasi homatropin sebagai 

terapi uveitis anterior.
6,14,16 

Skopolamin 0.25% merupakan obat yang memiliki kemampuan tinggi untuk 

menembus sawar darah otak. Skopolamin jarang digunakan karena dapat 

menimbulkan efek samping seperti gangguan psikosis, amnesia dan halusinasi. 

Indikasi skopolamin adalah iridosiklitis, midriasis/sikloplegik dengan durasi kerja 

tiga sampai tujuh hari.
6,14,16

 

Tropikamid 0.5% dan 1% memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang 

pendek dengan efek midriatik yang lebih kuat dibandingkan homatropin dan 

siklopentolat. Tropikamid menjadi obat pilihan utama pada pemeriksaan segmen 

posterior bola mata dalam menghasilkan efek midriasis. Efek siklopegia 

tropikamid sangat lemah sehingga tropikamid tidak efektif digunakan sebagai 
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agen untuk menghasilkan efek siklopegia. Tropikamid akan lebih efektif sebagai 

agen midriatik bila digunakan bersama dengan obat-obatan golongan agonis 

adrenergik seperti fenilefrin atau hidroksiamfetamin.
6,14,16

  

 

IV. Simpulan 

Sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf perifer. Sistem saraf 

otonom adalah sistem saraf yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan 

tubuh secara involunter dan terbagi menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf 

parasimpatis. Sistem saraf simpatis menyebabkan midriasis pupil, retraksi 

palpebral superior, vasokonstriksi pembuluh darah dan berperan dalam proses 

produksi humor akuos. Sistem saraf parasimpatis menyebabkan miosis pupil, 

akomodasi lensa, lakrimasi, dan vasodilatasi pembuluh darah.   

Obat-obatan pada sistem saraf otonom terbagi menjadi agonis dan antagonis. 

Efek siklopegik didapatkan dari obat-obatan golongan antagonis kolinergik. Agen 

penurun tekanan intraokular pada pasien glaukoma menggunakan obat-obatan 

golongan agonis adrenergik α2, penyekat β dan golongan agonis kolinergik. Obat-

obatan tersebut secara farmakologis dapat mempengaruhi transmisi sistem saraf 

otonom pada mata yang berperan sebagai diagnostik dan terapi berbagai kelainan 

mata. 
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