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I. Pendahuluan 

Lapisan film air mata merupakan lapisan terluar yang melapisi permukaan mata 

di bagian kornea dan konjungtiva. Lapisan film air mata yang normal diperlukan 

untuk menghasilkan fungsi penglihatan yang baik. Lapisan film air mata merupakan 

struktur kompleks yang tersusun dari berbagai komponen seperti 

air,protein,elektrolit, antimikroba, sitokin, lipid dan musin. Lapisan ini memiliki 

volume sekitar 7,4 μL dan ketebalan 3,4 μm. Komponen lapisan film air mata 

diproduksi oleh kelenjar meibom, kelenjar lakrimal utama, kelenjar lakrimal 

aksesoris, epitel kornea, epitel konjungtiva, dan sel goblet konjungtiva.1–3  

 Lapisan film air mata memiliki fungsi antara lain untuk melubrikasi dan 

melindungi permukaan mata dari infeksi. Keseimbangan komposisi lapisan film air 

mata merupakan hal penting agar lapisan film air mata berfungsi optimal. 

Keseimbangan lapisan film air mata diatur oleh mekanisme yang kompleks dan 

terintegrasi. Perubahan biokimia maupun metabolisme salah satu komponen 

lapisan film air mata akan menyebabkan gangguan secara keseluruhan. 

Pengetahuan mengenai biokimia dan metabolisme lapisan film air mata sangat 

membantu dalam menentukan penyebab gangguan lapisan film air mata. Sari 

kepustakaan ini akan membahas mengenai biokimia dan metabolisme lapisan film 

air mata.2,4,5 

  

II. Lapisan Film Air Mata 

     Lapisan film air mata terdiri dari lapisan lipid, lapisan akuos dan lapisan musin. 

Lapisan lipid merupakan lapisan yang paling luar. Lapisan akuos dan musin 

merupakan lapisan yang berada di bawahnya, kedua lapisan ini bergabung 

membentuk suatu gradien tertentu, yang disebut sebagai gel akuos-musin. Gradien 

ini menjadikan konsentrasi lapisan akuos akan semakin sedikit ke arah epitel, 

sedangkan lapisan musin akan semakin banyak konsentrasinya.2,3,6 

 

2.1 Anatomi Lapisan Film Air Mata 

     Lapisan lipid terutama diproduksi oleh kelenjar meibom yang terletak di tarsus 

palpebra superior dan inferior.  Kelenjar meibom memiliki sekitar 30-40 kelenjar 
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pada tarsus palpebra superior dan 20-30 kelenjar pada tarsus palpebra inferior.  

Kelenjar meibom dibentuk oleh sekumpulan secretory acini yang tersusun sirkular 

mengelilingi sebuah duktus yang panjang dan secretory acini ini terhubung dengan 

duktulus yang lebih pendek. Jumlah secretory acini pada setiap kelenjar meibom 

diperkirakan sekitar 10-15 buah dan lebih banyak pada palpebra superior 

dibandingkan inferior. Lapisan lipid diproduksi pula oleh kelenjar Zeis dan Moll 

yang terletak di tepi kelopak mata.1,3,7 

     Lapisan akuos merupakan komponen paling besar dan diproduksi oleh kelenjar 

lakrimal utama dan kelenjar lakrimal aksesoris yaitu Krause and Wolfring. Kelenjar 

lakrimal dibagi menjadi dua bagian secara anatomi oleh levator aponeurosis 

menjadi bagian orbita dan palpebral. Kelenjar Krause merupakan dua pertiga dari 

kelenjar lakrimal aksesoris, terletak di bagian lateral fornix atas. Sejumlah kelenjar 

Krause juga terdapat fornix bawah. Kelenjar Wolfring terletak di sepanjang tepi 

proksimal tarsus. Kelenjar aksesoris memiliki fungsi yang sama seperti kelenjar 

lakrimal utama, namun tidak memiliki sistem saluran.1,7,8 

 
Gambar 2.1 Anatomi lapisan film air mata 

                                                         Dikutip dari : Pugfelder.6 

 

     Musin adalah glikoprotein dengan berat molekul tinggi yang terbagi menjadi 

musin sekretori dan musin transmembran. Musin sekretori diklasifikasikan lebih 

lanjut sebagai gel atau larutan yang diproduksi oleh sel goblet konjungtiva. Sel 

epitel skuamous berlapis kornea dan konjungtiva menghasilkan musin 
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transmembran di bagian apikal membran sel. Epitel kornea dan konjungtiva 

memiliki struktur glikokaliks di bagian apikal membran sel yang akan mengikat 

musin. Struktur glikokaliks musin menjadi bagian paling bawah dari lapisan film 

air mata. Lapisan musin menghubungkan permukaan sel epitel kornea dan 

konjungtiva yang bersifat hidrofobik dengan lapisan akuos diatasnya yang bersifat 

hidrofilik, sehingga lapisan film air mata dapat membasahi permukaan kornea dan 

konjungtiva. Musin memiliki rantai pendek glikosilasi yang berperan untuk 

fagositosis patogen. Struktur hidrofilik musin menjadikan musin mampu menahan 

air pada membran sel dan menyediakan hidrasi yang baik pada permukaan mata.4,6,9  

 

2.2 Fisiologi Lapisan Air Mata 

Lapisan film air mata mengandung banyak komponen. Lapisan lipid merupakan 

lapisan paling luar dengan ketebalan 0,1 µm, tersusun atas lipid polar dan non polar. 

Lipid polar merupakan bagian yang berhubungan dengan lapisan akuos dan 

tersusun atas fosfolipid. Lapisan polar lipid memiliki fungsi untuk mempertahankan 

stabilitas lapisan film air mata. Lipid non polar merupakan bagian yang langsung 

berhubungan dengan lingkungan luar dan tersusun atas wax ester, sterol ester, 

trigliserida, dan asam lemak bebas. Lapisan lipid non polar memiliki fungsi sebagai 

pelindung lapisan film air mata dan memperlambat proses evaporasi lapisan film 

air mata. Kandungan lipid pada kelopak mata didominasi oleh sterol ester dan wax 

ester.5,7,9 

     Kelenjar lakrimal dan lakrimal aksesoris memproduksi air, protein, elektrolit, 

dan metabolit lain. Elektrolit seperti natrium, kalium dan klroin berperan dalam 

regulasi osmotik, sedangkan bikarbonat untuk regulasi pH.  Lapisan film air mata 

memiliki osmolaritas 296-308 mOsm/L dan pH 6,5-7,6. Elektrolit lain seperti 

Fe2+,Cu2+, Mg2+, Ca2+, dan PO4
3- berfungsi sebagai kofaktor enzim. Kadar urea, 

glukosa,  laktat, sitrat, askorbat, dan asam amino dalam lapisan film air mata setara 

dengan kandungan di dalam serum. Protein yang disekresi oleh kelenjar lakrimal 

mengandung beberapa anti bakteri dan anti virus seperti lisozim, lakroferin, grup II 

fosfolipase A2, lipokalin, defensin, dan interferon, yang keseluruhannya berfungsi 

untuk melindungi mata dari infeksi bakteri dan virus. Lapisan film air mata 
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mengandung beberapa imunoglobulin, diantaranya imunoglobulin A, 

imunoglobulin M, imunoglobulin D dan imunoglobulin E. Kelenjar lakrimal juga 

mensekresikan berbagai macam sitokin dan faktor pertumbuhan yang berperan 

dalam proliferasi, migrasi dan diferensiasi dari sel epitel kornea dan konjungtiva 

yaitu transforming growth factor βs, epidermal growth factor, β fibroblast growth 

factor, interleukin 1α dan 1β serta tumor necrosis α. Sitokin dan faktor 

pertumbuhan ini juga berperan dalam penyembuhan luka di permukaan mata.1,10,11 

 

 

Gambar 2.2 Anatomi kelenjar dan epitel permukaan yang memproduksi lapisan      

film air mata 
                        Dikutip dari : Levin.2 

 

     Lapisan musin terdiri dari musin, elektrolit, air dan protein. Sel goblet 

konjungtiva memproduksi musin 2-3 µL per hari. Komponen dominan pada lapisan 

ini yaitu musin yang dihasilkan oleh sel goblet konjungtiva. Klasifikasi musin 

terbagi atas dua tipe yaitu musin sekretori dan musin transmembran. Musin yang 

terdapat dalam lapisan film air mata, yaitu musin 5ac (MUC5AC), musin 1 

(MUC1), musin 4 (MUC4) dan musin 16 (MUC16). Musin 5ac merupakan musin 

sekretori dan hanya disekresikan oleh sel goblet konjungtiva, sehingga musin 5ac 

dapat dijadikan marker pemeriksaan pada sel goblet defisiensi. Musin 5ac 
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menghasilkan musin yang berperan penting untuk melubrikasi permukaan mata.  

Sel epitel skuamosa berlapis kornea dan konjungtiva memproduksi musin 1,4 dan 

16. Musin 1, 4 dan 16 merupakan transmembran musin dan berfungsi melindungi 

permukaan membran epitel dari benda asing dan bakteri. Musin 1,4 dan 16 akan 

berikatan dengan glikokaliks, berperan dalam menghubungkan lapisan film air 

mata dengan epitel kornea dan konjungtiva. Musin 5ac dan musin 16  juga berperan 

dalam menjaga stabilitas lapisan film air mata.7,9,12,13
 

 

Gambar 2.3 Lokasi musin pada sel epitel kornea dan konjungtiva 
                                      Dikutip dari : Gipson.2 

 

2.3 Lacrimal Functional Unit 

      Keseimbangan lapisan film air mata diperlukan agar permukaan mata tetap 

sehat. Kesehatan permukaan mata diatur melalui mekanisme sistem unit yang 

dinamakan Lacrimal Functional Unit (LFU), terdiri dari kelenjar meibom, kelopak 

mata, kelenjar lakrimal, epitel kornea, epitel konjungtiva serta saraf aferen dan 

eferen yang mempersarafinya. Komponen penyusun Lacrimal Functional Unit  

bekerja secara terintegrasi. Rangsangan lingkungan luar baik itu mekanik, kimia 

maupun psikogenik terhadap permukaan mata akan mengaktifkan sistem ini dan 

menyebabkan terjadinya sekresi kelenjar lakrimal, kelenjar meibom maupun 

sekresi musin.2,3,14 
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     Sekresi komponen lapisan film air mata diatur melalui jalur saraf dan hormonal, 

diawali dari stimulasi pada permukaan mata dan mukosa nasal. Stimulasi ini 

mengaktifkan sinyal sensoris pada permukaan kornea dan konjungtiva.  Impuls ini 

akan dibawa melalui saraf trigeminus cabang oftalmika menuju nukleus salivari 

posterior di pons. Serabut saraf kemudian menuju ganglion pterigopalatin dan 

bersinaps dengan saraf parasimpatis dan simpatis. Serabut eferen parasimpatis dan 

simpatis  yang keluar dari ganglion pterygopalatin akan menuju kelenjar lakrimal, 

kelenjar lakrimal aksesoris, sel goblet konjungtiva dan kelenjar meibom. Serabut 

saraf parasimpatis dan simpatis akan mengeluarkan neurotransmiter dan berikatan 

dengan reseptor di membran sel untuk mengaktifkan jalur sekresi. Serabut saraf 

yang menuju ganglion juga bersinaps dengan serabut motorik saraf fasialis yang 

mempersarafi otot orbikularis okuli untuk menginisiasi terjadinya refleks 

mengedip.2,4,9 

 
Gambar 2.4 Skematik regulasi saraf  

           Dikutip dari : Dart.7  

 

2.4 Dinamika Lapisan Film Air Mata 

Proses pembentukan lapisan film air mata dipengaruhi banyak hal dan diatur 

secara terintegrasi. Dinamika lapisan film air mata dipengaruhi oleh proses 

mengedip, evaporasi dan jalur saraf yang mengatur sekresi lapisan film air mata. 
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Lapisan film air mata memiliki siklus yang berganti setiap kali mengedip. Siklus 

ini dimulai dari pembentukan lapisan film air mata di kelenjar, distribusi lapisan 

film air mata ke permukaan kornea dan konjungtiva, proses evaporasi hingga sistem 

ekskresi ke dalam duktus nasolakrimal. Siklus ini membutuhkan fungsi kelopak 

yang baik. Kelopak mata harus menutup sempurna dan kontak langsung dengan 

permukaan kornea dan konjungtiva.1,9,14 

     Mengedip memegang peranan penting dalam dinamika lapisan film air mata. 

Gerakan mengedip  mendistribusikan dan meratakan lapisan film air mata ke 

seluruh permukaan mata. Gerakan mengedip menyebabkan pengeluaran lipid dari 

kelenjar meibom, pembaharuan lapisan film air mata serta pembuangan debris dari 

permukaan mata. Kecepatan berkedip rata-rata 10-15 kali per menit. Gerakan 

mengedip diatur oleh kontraksi dan relaksasi otot orbikularis okuli. Gerakan 

mengedip melibatkan serabut aferen dari saraf trigeminus dan serabut eferen dari 

saraf fasialis.2,4,14  

     Kecepatan evaporasi mempengaruhi dinamika lapisan film air mata. Evaporasi 

berlebihan akan menganggu stabilitas lapisan film air mata. Kecepatan evaporasi 

dipengaruhi oleh kelembapan, suhu, kecepatan angin, waktu terpaparnya 

permukaan mata dengan udara dan penurunan waktu mengedip. Proses evaporasi 

akan terjadi seiring terbukanya kelopak mata. Suhu dan kecepatan angin yang tinggi 

akan mempercepat terjadinya evaporasi sedangkan kelembapan yang tinggi akan 

memperlambat proses evaporasi. Penurunan waktu mengedip terjadi pada orang 

yang membaca atau bekerja menggunakan komputer dalam jangka waktu yang 

lama. Evaporasi mengakibatkan hilangnya sebagian lapisan film air mata dan 

penipisan lapisan film air mata. Lapisan film yang tipis kemudian akan pecah. Pada 

mata yang sehat, lapisan film air mata akan bertahan kurang lebih 10 detik setiap 

kali mengedip. Waktu antara mengedip terakhir hingga pecahnya lapisan film air 

mata disebut sebagai tear break-up time.1,2,4 

     Jalur saraf yang mengatur sekresi lapisan film air mata mempengaruhi dalam 

dinamika lapisan film air mata. Stimulasi berlebihan atau gangguan dalam jalur 

saraf akan mengubah jumlah sekresi yang dihasilkan. Perubahan jumlah sekresi 

yang dihasilkan akan menganggu keseimbangan lapisan film air mata. Rangsangan 
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mekanik seperti benda asing dan debu pada permukaan kornea dan konjungtiva 

dapat meningkatkan jumlah sekresi. Penurunan jumlah sekresi dapat terjadi apabila 

terdapat gangguan pada jalur sekresi.  Gangguan proses sekresi dapat terjadi pada 

setiap jalur saraf, baik pada stimulasi sensoris di kornea dan konjungtiva, jalur 

aferen, jalur eferen maupun kerusakan pada kelenjar. Penggunaan obat anastesi 

topikal dan lensa kontak dapat menganggu jalur stimulasi sensoris di kornea dan 

konjungtiva. Obat-obatan sistemik seperti anti muskarinik dan antihistamin dapat 

mengganggu ikatan reseptor dan neurotransmiter di dalam sel, sehingga aktivasi 

jalur sekresi tidak terjadi. Kelainan autoimun akan menghasilkan antibodi yang 

dapat berikatan dengan reseptor muskarinik sehingga jalur sekresi pun terganggu. 

Kerusakan pada kelenjar, baik itu kelenjar lakrimal maupun meibom akan 

menganggu proses sekresi lapisan film air mata.2,4,14  

 

2.5 Biokimia dan Metabolisme Lapisan Air Mata 

Proses biokimia dan metabolisme lapisan film air mata merupakan proses 

kompleks yang terintegrasi baik melalui jalur saraf maupun hormonal. Pengaturan 

tersebut meliputi proses sintesis dan sekresi. Proses biokimia dan metabolisme tiap-

tiap komponen penyusun lapisan film air mata berperan penting dalam 

mempertahankan keseimbangan lapisan film air mata.4,9,14  

 

2.5.1 Lapisan Lipid 

     Lapisan lipid disekresikan terutama oleh kelenjar meibom. Kelenjar meibom 

dibentuk oleh sekumpulan secretory acini yang tersusun sirkular mengelilingi 

sebuah duktus yang panjang dan secretory acini ini terhubung dengan duktulus 

yang lebih pendek. Lipid kelenjar meibom diproduksi di retikulum endoplasma. 

Lipid droplet hasil dari retikulum endoplasma ini berintegrasi dengan protein dan 

asam nukleat membentuk produk sekresi minyak yang disebut dengan meibum. 

Meibum kemudian disekresikan dari acinus ke sistem duktus dan diteruskan ke tepi 

palpebra. Mekanisme pengeluaran sekresi meibum melalui mekanisme tekanan 

yaitu pertama melalui sekresi terus menerus oleh secretory acini yang 

menghasilkan tekanan di acinus yang mendorong meibum ke sistem duktus dan 

kemudian menuju orifisium, kedua mekanisme penekanan oleh otot orbikularis 
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okuli yang terletak di luar tarsus dan otot riolan yang terletak melingkar di bagian 

terminal kelenjar meibom pada saat mengedip. Kontraksi otot orbikularis okuli 

menyebabkan peningkatan tekanan yang mendorong lipid keluar dari duktus. 

Relaksasi otot riolan menyebabkan membukanya orifisium kelenjar meibom. 

Proses kontraksi dan relaksasi ini menyebabkan sekresi lipid.4,7,9       

     Sekresi lipid melibatkan beberapa hormon, salah satunya yaitu hormon androgen 

yang berperan penting dalam biokimia dan metabolisme lipid, terutama dalam 

sintesis dan sekresi lipid. Sel asinar kelenjar meibom memiliki enzim yang mampu 

memetabolisme hormon androgen, diantaranya yaitu 3α-hidroksisteroid 

dehidrogenase, 3β-hidroksisteroid dehidrogenase dan 17β- hidroksisteroid 

dehidrogenase. Kelenjar meibom juga mensintesis reseptor androgen mRNA. 

Stimulasi hormon androgen meningkatkan gen transkripsi dari enzim yang 

berhubungan dengan jalur sintesis asam lemak dan kolesterol menyebabkan sintesis 

dan sekresi lipid.3,7,9  

     Sekresi lipid melibatkan stimulasi saraf parasimpatis dan simpatis. Beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa sel asinar mengandung beberapa serabut saraf, 

neuropeptide dan enzim saraf seperti vasoactive intestinal polypeptide (VIP), 

neuropeptide-Y (NPY) dan P-substance pada basal lamina. Neurotransmiter saraf 

simpatis, katekolamin dan NPY, juga terdapat di kelenjar meibom. Mekanisme 

pasti bagaimana jalur saraf mengakibatkan sekresi pada kelenjar meibom masih 

memerlukan penelitian lebih lanjut.1,5,9 

 

2.5.2 Lapisan Akuos 

     Kelenjar lakrimal merupakan kontributor terbesar pada lapisan akuos film air 

mata. Kelenjar lakrimal terletak di fossa lakrimal. Kelenjar lakrimal memiliki 

struktur tubuloasinar, 80% selnya merupakan sel acinus, sisanya berupa sel duktal, 

mioepitel dan limfosit. Sel acinus dikelilingi oleh interjunctional membrane yang 

membagi membran menjadi apikal dan basolateral.  Membran basolateral sel asinar 

memiliki reseptor untuk neurotansmiter dan neuropeptid yang berasal dari saraf 

parasimpatis dan simpatis. Stimulasi saraf parasimpatis dan simpatis pada membran 

basolateral mengakibatkan sel acinus memproduksi cairan, elektrolit dan protein. 
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Cairan  ini akan masuk ke dalam sistem duktus kelenjar lakrimal dan berakhir di 

duktus sekretori untuk kemudian dikeluarkan ke permukaan mata.1,4,9 

     Sekresi kelenjar lakrimal diatur sebagian besar melalui jalur saraf. Serabut 

parasimpatik dan simpatik merupakan stimulus utama untuk terjadinya sekresi 

kelenjar lakrimal. Saraf parasimpatis dan simpatis akan mengeluarkan 

neurotransmiter untuk kemudian berikatan dengan reseptor pada membran 

basolateral sel acinus. Neurotransmiter untuk saraf parasimpatis adalah asetilkolin 

dan vasoactive intestinal polypeptide (VIP). Neurotransmiter untuk saraf simpatis 

adalah norepinefrin dan neuropeptide-Y. Proses sekresi kelenjar lakrimal diatur 

melalui beberapa jalur saraf. Pengaktifan jalur didasarkan oleh jenis 

neurotransmiter yang berikatan dengan reseptor. Jalur utama yang berperan dalam 

sekresi kelenjar lakrimal yaitu jalur Ca2+/ protein kinase C-dependent dan jalur 

cAMP dependent.2,5,7    

 
Gambar 2.5  Skema jalur transduksi sinyal Ca2+/ protein kinase C-dependent 

                             Dikutip dari : Dartt DA.2  

 

     Jalur Ca2+/ protein kinase C-dependent diawali dari pengaktifan reseptor 

kolinergik oleh neurotransmiter asetilkolin yang dilepaskan saraf parasimpatis.  

Reseptor yang sudah teraktivasi akan mengaktifkan fosfolipase C untuk memecah 

lipid-phosphatidylinositol 4,5,-bifosfat (PIP2) menjadi, 1,4,5- inositol 
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trisphosphate (1,4,5-IP3) dan diasilgliserol (DAG). Proses selanjutnya yaitu 1,4,5-

IP3 akan mengaktivasi reseptor inositol trisphosphate di intraseluler. Interaksi ini 

akan melepaskan Ca2+ intraselular. Penurunan kadar Ca2+ intraselular akan diikuti 

oleh masuknya  Ca2+ ekstraselular ke dalam sel. Proses ini akan menyebabkan 

terjadinya sekresi protein, air dan elektrolit. Peningkatan diasilgliserol juga 

mengaktifkan protein kinase C. Peningkatan protein kinase C akan menyebabkan 

sekresi protein, air dan elektrolit. Asetilkolin juga dapat mengaktifkan inhibitory 

pathway melalui tirosin kinase dan src, yang kemudian mengaktifkan jalur mitogen-

activated protein kinasae (MAPK). Jalur MAPK yang aktif akan menurunkan 

sekresi kelenjar lakrimal.2,7,9 

     Jalur cAMP dependent diawali dari pengaktifan reseptor oleh neurotransmiter 

vasoactive intestinal polypeptide dan norepinefrin. Pengaktifan reseptor ini akan 

mengaktifkan adenil siklase. Aktifnya adenil siklase akan mengubah ATP menjadi 

cAMP. Produk cAMP kemudian mengaktifkan protein kinase dan menstimulasi 

sekresi protein, air dan protein. Vasoactive intestinal polypeptide juga dapat 

meningkatkan Ca2+ intraselular, sehingga dapat menstimulasi sekresi protein, air 

dan elektrolit melalui jalur Ca2+/ protein kinase C-dependent.1,4,14  

 

Gambar 2.6  Skema jalur transduksi sinyal (cAMP) dependent  
                                         Dikutip dari : Dartt DA.2 

 

      Proses sekresi kelenjar lakrimal juga dipengaruhi oleh hormon peptid dan 

androgen. Hormon α-melanocyte-stimulating dan adrenocorticotropic dapat 
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mengaktifkan jalur cAMP untuk menstimulasi terjadinya sekresi. Hormon 

androgen dapat menstimulasi sintesis imunoglobulin A dari kelenjar lakrimal 

dengan cara difusi ke dalam inti sel pada saat terjadi transkripsi gen yang mengatur 

sintesis immunoglobulin A.1,2,4
 

     Gangguan terhadap proses sekresi kelenjar lakrimal akan mengakibatkan 

penurunan jumlah cairan yang disekresikan. Menurunnya jumlah sekresi kelenjar 

lakrimal dapat meningkatkan osmolaritas dari lapisan film air mata.  Peningkatan 

osmolaritas dapat menganggu keseimbangan lapisan film air mata dan 

menyebabkan kerusakan pada permukaan mata.3,5,9 

 

2.5.3 Lapisan Musin 

     Lapisan musin terutama diproduksi oleh sel goblet konjungtiva. Musin 

tersimpan di dalam kantong sekresi pada bagian apikal sel goblet. Pelepasan musin 

dari kantong sekresi terjadi pada saat membran kantong sekresi saling berfusi 

dengan apikal membran sel. Stimulasi saraf pada sel goblet akan menyebabkan 

lepasnya seluruh musin dari kantong sekresi. Proses sintesis akan dimulai kembali 

sesaat setelah pelepasan musin dari kantong sekresi.1,8,9 

     Sekresi musin diatur oleh stimulasi saraf parasimpatis dan simpatis yang berada 

di membran sel, berdekatan dengan reseptor sel goblet. Stimulus pada kornea dan 

konjungtiva akan mengaktifkan serabut sensoris aferen menuju saraf pusat, 

kemudian serabut eferen dari parasimpatis maupun simpatis akan berikatan dengan 

reseptor di membran sel, mengakibatkan sel goblet untuk memproduksi musin.4,7,9  

     Sel goblet memiliki beberapa reseptor, yaitu reseptor muskarinik, reseptor  α-

adrenergik dan reseptor β3 adrenergik. Neurotransmiter parasimpatis yaitu 

asetilkolin akan berikatan dengan reseptor muskarinik, sedangkan neurotransmiter 

simpatis yaitu norepinefrin berikatan dengan reseptor α-adrenergik dan reseptor β3 

adrenergik. Asetilkolin menstimulasi sekresi musin melalui jalur Ca2+/ Protein 

Kinase C-Dependent, sedangkan norepinefrin akan menstimulasi sekresi musin 

melalui jalur cAMP.  Pengaktifan jalur sekresi juga mencetus aktivasi epidermal 

growth factor receptor (EGFR), yang berperan penting dalam proliferasi sel goblet 

konjungtiva.4,8,12 
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     Penurunan jumlah sel goblet dan jumlah musin yang dihasilkan akan menganggu 

stabilitas lapisan film air mata. Gangguan musin akan menyebabkan lapisan film 

air mata kehilangan tegangan permukaan, sehingga sel epitel kornea dan 

konjungtiva tidak terlapisi oleh lapisan film air mata. Epitel kornea dan konjungtiva 

yang tidak terlapisi film air mata akan mengalami inflamasi. Mediator inflamasi 

dan sitokin yang dikeluarkan sebagai respon dari proses inflamasi akan 

mempercepat terjadinya kerusakan dan kematian sel epitel.2,7,9 

 

 
 

Gambar 2.7 Regulasi lapisan musin dan persarafannya 
                                               Dikutip dari Dartt DA.9 

 

III. Simpulan 

     Lapisan film air mata harus memiliki komponen yang seimbang untuk dapat 

berfungsi dengan optimal. Perubahan biokimia dan metabolisme pada salah satu 

komponen lapisan film air mata akan mengakibatkan terganggunya stabilitas 

lapisan film air mata. Perubahan yang terjadi bisa berupa perubahan dalam proses 

sintesis dan impuls saraf, jumlah sekresi, maupun perubahan komponen penyusun 

lapisan film air  mata.  
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