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I. Pendahuluan 

     Lapisan air mata memiliki peranan penting dalam membentuk permukaan optik 

yang licin, memproteksi permukaan okular, menyingkirkan debris, serta 

menyediakan nutrisi dan oksigen melalui proses difusi pada epitel kornea dan 

konjungtiva. Lemak, musin, protein, dan mineral  berikatan satu dengan lainnya 

dan membentuk lapisan air mata. Lapisan air mata yang sehat akan berusaha 

mempertahankan stabilitas lapisan-lapisannya. Gangguan pada lapisan air mata 

dapat menyebabkan kerusakan dan kematian sel epitel pada permukaan okular. Hal 

ini berdampak pada menurunnya kualitas optikal dan menimbulkan rasa 

ketidaknyamanan pada mata yang merupakan gejala pada penyakit mata kering.1-3 

     Definisi penyakit mata kering adalah penyakit multifaktorial pada permukaan 

okular yang dikarakteristikkan dengan hilangnya homeostasis dari lapisan air mata 

dengan disertai gejala okular. Penyakit ini merupakan salah satu keluhan tersering 

yang membawa pasien datang ke dokter mata. Pemeriksaan yang tepat untuk 

mengevaluasi lapisan air mata menjadi penting dalam penegakkan diagnosis, 

etiologi dari kelainan permukaan okular, dan rencana terapi yang tepat. Seiring 

berkembangnya teknologi dan pengetahuan, semakin berkembang pemeriksaan 

lapisan air mata yang bersifat minimal invasif dan efisien dalam aplikasi   

klinisnya.2-4 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk memaparkan jenis-jenis 

pemeriksaan dalam mengevaluasi lapisan air mata.

 

II. Lapisan Air Mata 

     Lapisan air mata merupakan lapisan yang tipis dan kompleks. Lapisan ini 

melindungi kornea, konjungtiva bulbi, dan konjungtiva palpebra. Masing-masing 

lapisan memiliki komposisi dan sistem produksi yang berbeda. Setiap lapisan 

berperan dalam satu kesatuan untuk membentuk fungsi air mata yang sempurna.2,3 

 

2.1 Komposisi Lapisan Air Mata 

     Lapisan air mata pada awalnya dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan tersebut antara 

lain lapisan lemak, akuos, dan musin. Seiring kemajuan penelitian, saat ini 
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pembagian lapisan air mata menjadi 2 lapisan yang terdiri dari lapisan lemak dan 

mukoakuos.2-4 

     Lapisan lemak merupakan lapisan terluar dari lapisan air mata. Lapisan lemak 

memiliki struktur polar dan nonpolar dengan ketebalan kurang lebih 43 nm. Lapisan 

fosfolipid ampifilik yang bersifat polar berinteraksi dengan lapisan mukoakuos, 

sedangkan lapisan lemak hidrofobik yang bersifat nonpolar melapisi bagian terluar 

dari struktur air mata. Lapisan lemak fosfolipid disekresikan oleh kelenjar meibom 

dan kelenjar Zeis. Kelenjar meibom terletak pada konjungtiva tarsal atas dan bawah 

kelopak mata. Pada kelopak mata atas terdapat kurang lebih 30-40 kelenjar 

meibom, sedangkan pada kelopak mata bawah terdapat sekitar 20-30 kelenjar. 

Lapisan lemak berfungsi untuk mengurangi evaporasi lapisan air mata dan 

mencegah luka akibat gesekan tepi kelopak mata di permukaan mata.3-5 

     Lapisan mukoakuos berada di bawah lapisan lemak. Lapisan ini memiliki fungsi 

membawa oksigen ke lapisan epitelium kornea serta mempertahankan komposisi 

elektrolit pada permukaan epitelium kornea dan konjungtiva. Komponen pada 

lapisan ini mempunyai sistem pertahanan terhadap bakteri dan virus yang 

menyerang. Lapisan ini memiliki hubungan yang kuat dengan lapisan lemak untuk 

mempertahankan stabilitas lapisan air mata. Lapisan mukoakuos terdiri dari 2 

komponen, yaitu komponen akuos dan komponen musin.2,5 

     Komponen akuos disekresikan oleh kelenjar utama, kelenjar Krause, kelenjar 

Wolfring, dan kelenjar tambahan lain. Komponen ini berisikan elektrolit, cairan, 

dan protein. Elektrolit dan molekul kecil di dalamnya berfungsi untuk 

mempertahankan tekanan osmotik air mata sekitar 300mOs/L, menyeimbangkan 

pH, dan mengontrol permeabilitas membran. Elektrolit yang terkandung pada 

komponen akuos terdiri dari natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan mineral 

lainnya. Konsentrasi natrium pada air mata sama dengan konsentrasinya pada 

serum, sedangkan kosentrasi kalium pada air mata 5-7 kali lebih tinggi 

dibandingkan serum. Cairan pada komponen ini terdiri dari air, urea, glukosa, 

laktat, citrat, askorbat, dan asam amino yang dihasilkan oleh sirkulasi sistemik 

sehingga konsentrasinya sinergis terhadap konsentrasi pada serum. Protein pada 

komponen akuos terdiri dari imunoglobulin A (IgA) yang dibentuk oleh sel plasma 
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di jaringan interstisial kelenjar lakrimal. Terdapat lisozim, laktoferin, fosfolipase 

A2, lipokalin, dan imunoglobulin lainnya seperti IgM, IgD, dan IgE pada komponen 

akuos ini. Lapisan ini memiliki sitokin yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap 

bakteri dan virus serta growth factor yang berkontribusi dalam proliferasi, migrasi, 

dan diferensiasi sel kornea dan epitel konjungtiva.2-5      

     Musin adalah glikoprotein yang termodifikasi dari rantai karbohidrat. 

Komponen musin berlekatan dengan mikrofili pada sel-sel epitel di permukaan 

kornea. Komponen ini memiliki struktur yang mudah mengikat air sehingga dengan 

bantuan kedipan mata, air mata dapat tersebar merata. Tubuh memproduksi 2 tipe 

musin yaitu musin yang disekresikan oleh sel Goblet dan musin dari membrane-

spanning yang diekspresikan oleh sel skuamosa pada epitel konjungtiva dan 

kornea.2,3 

Gambar 2.1 Lapisan lemak dan lapisan mukoakuos pada lapisan air mata 
        Dikutip dari : Brar, 20202 

 

2.2 Sistem Sekresi Air Mata 

     Sistem sekresi air mata diatur oleh unit fungsi lakrimal yang terdiri dari kelenjar 

lakrimal, permukaan okular, dan kelopak mata. Unit ini memiliki tanggung jawab 

dalam regulasi dan produksi lapisannya untuk mempertahankan air mata dalam 

keadaan normal. Unit fungsi lakrimal mendapatkan inervasi dari saraf sensori dan 

motorik.3,5 

Konjungtiva 
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     Saraf sensori didapat dari cabang saraf siliaris panjang yang merupakan cabang 

dari saraf kranial V1. Kelenjar lakrimal utama dan tambahan dipersarafi oleh sistem 

saraf autonomik. Jaras saraf parasimpatik dimulai dari nukleus salivatory bagian 

atas dari pons kemudian keluar dari batang otak menuju ke saraf fasial (saraf kranial 

VII). Cabang saraf lakrimal akan meninggalkan saraf kranial VII menuju ke 

ganglion sfenopalatin serta masuk ke kelenjar lakrimal. Saraf parasimpatik akan 

mengeksitasi reseptor nikotinik dan muskarinik pada kelenjar lakrimal melalui 

neurotransmiter asetikolin, sedangkan jaras saraf simpatik pada sistem lakrimasi 

belum sepenuhnya jelas.2-5 

 
III. Pemeriksaan Lapisan Air Mata 

     Pemeriksaan lapisan air mata adalah pemeriksaan tambahan untuk mengevaluasi 

penyebab dan memperkirakan jenis lapisan yang terganggu pada pasien dengan 

penyakit mata kering. Evaluasi dilakukan secara bertahap dari anamesis dan 

pemeriksaan mata hingga pemeriksaan spesifik seperti pemeriksaan lapisan air 

mata. Pemeriksaan – pemeriksaan lapisan air mata memiliki tujuan yang berbeda 

seperti mengevaluasi produksi, stabilitas, eksresi, dan komposisi air mata. 

Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan alat bantu tambahan seperti slit lamp dan 

alat pencitraan.2,3,6 
 

3.1 Pemeriksaan Produksi Air Mata  

     Pemeriksaan produksi air mata bertujuan untuk mengukur kuantitas air mata 

yang diproduksi oleh kelenjar lakrimalis dan konjungtiva. Kelenjar ini 

menghasilkan akuos yang akan menjadi komponen dari lapisan mukoakuos pada 

air mata. Terdapat beberapa macam pemeriksaan yang dapat mengevaluasi 

produksi air mata, yaitu pemeriksaan Schirmer dan phenol red thread test      

(PRT).7,8   

     Pemeriksaan Schirmer dibagi menjadi 2 yaitu Schirmer I dan Schirmer II. 

Pemeriksaan Schirmer I mengukur total produksi air mata basal dan hasil refleks 

berkedip. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa anestesi topikal sebelumnya. 

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan kertas Schirmer yang ujung 

kertasnya dilipat keluar sepanjang 5 mm. Ujung kertas Schirmer tersebut diletakkan 
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di sepertiga lateral sakus konjungtiva bawah. Hasil pemeriksaan dilihat dari bagian 

kertas Schirmer yang terbasahi air mata. Nilai normal dari pemeriksaan ini adalah 

10 – 33 mm. Hasil pemeriksaan Schirmer I yang kurang dari 5,5 mm merupakan 

penanda adanya aqueous tear deficiency (ATD) pada pasien mata kering yang 

simtomatik.6-8 

     Pemeriksaan Schirmer II digunakan untuk mengukur sekresi refleks air mata. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan anestesi topikal terlebih dahulu. Ujung kertas 

Schirmer yang sudah terlipat kemudian dimasukan pada sepertiga lateral sakus 

konjuntiva bawah. Pemeriksa kemudian menggunakan aplikator atau cotton-tipped 

untuk mengiritasi mukosa kantus medialis. Hasil pada kertas Schirmer dibaca 

setelah 2 menit kemudian. Hasil yang kurang dari 15 mm menunjukan kecurigaan 

adanya kekurangan sekresi refleks air mata.6-8 

 Gambar 3.1 Pemeriksaan PRT 
         Dikutip dari: Wood, 20166 

 

     Uji PRT dilakukan dengan menggunakan benang katun yang diwarnai dengan 

pewarna fenol merah. Benang fenol merah rentan terhadap perubahan keasaaman 

sehingga benang akan berubah warna dari kuning menjadi merah bila dibasahi oleh 

air mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meletakkan benang merah pada forniks 

inferior dalam keadaan mata terbuka selama 15 detik. Panjang benang akan 

terwarnai merah kurang dari 10 mm jika terdapat kondisi mata kering.7,8 

 

3.2 Pemeriksaan Stabilitas Lapisan Air Mata 

     Ketidakstabilan lapisan air mata adalah salah satu penyebab tersering penyakit 

mata kering serta iritasi permukaan okular. Pemeriksaan yang dapat dilakukan utuk 

mengevaluasi stabilitas lapisan air mata adalah pemeriksaan tear break-up time 
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(TBUT) dan non invasif break-up time (NIBUT). Pemeriksaan ini menggunakan 

prinsip evaporasi air mata. Gangguan stabilitas lapisan air mata akan mempercepat 

waktu evaporasi air mata.5,9 

     Pemeriksaan TBUT memanfaatkan fisiologi berkedip, yaitu terurainya lapisan 

air mata pada saat mata berkedip. Pemeriksa menggunakan pewarnaan fluorescein 

pada salah satu pasien dan pasien diminta untuk mengedipkan mata sebanyak 1-2 

kali untuk meratakan pewarnaan. Pasien diminta untuk tidak berkedip, sementara 

pemeriksa mengevaluasi permukaan okular pasien dengan menggunakan filter 

cobalt blue pada slit lamp. Pengukuran dimulai sewaktu kedipan terakhir hingga 

timbulnya pewarnaan fluorescein berupa bintik kering yang merupakan manifestasi 

gangguan ikatan interselular epitel kornea. Waktu normal terbentuknya bintik 

kering adalah 15-20 detik. Bila bintik kering terbentuk kurang dari 10 detik maka 

dapat terindikasi adanya defisiensi musin pada lapisan mukoakuos.9,10 

Gambar 3.2 Keratograf okular topografi 
                 Dikutip dari: Walker, 201711 

     Pemeriksaan NIBUT dilakukan tanpa pemberian pewarnaan sehingga 

mengurangi risiko iritasi dan sekresi air mata oleh refleks berkedip. Pasien diminta 

untuk tidak berkedip selama pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan 

prinsip memantulkan pola tertentu ke lapisan kornea kemudian pola yang terbentuk 

pada lapisan kornea dievaluasi menggunakan cincin keratometer. Seiring 

berkembangnya teknologi, prinsip ini dikembangkan menjadi beberapa alat mutahir 

seperti tearscope dan keratograf okular topografi. Permukaan lapisan air mata yang 

tidak stabil akan menunjukan gambaran distorsi pada pola yang terbentuk di 

permukaan kornea. Pemeriksa menghitung waktu terjadinya distorsi pantulan pola 

pada permukaan kornea dari terakhir berkedip. Waktu distorsi pola yang kurang 

dari 10 detik mengindikasikan adanya penyakit mata kering.9,11 
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3.3  Pemeriksaan Ekskresi Air Mata 

     Pemeriksaan ekskresi air mata dilakukan dengan teknik fluorescein clearance 

test (FCT). Pemeriksaan ini adalah modifikasi dari pemeriksaan Schirmer. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan anestesi topikal sebelum 

diberikan pewarnaan fluorescein, kemudian kertas Schirmer diletakkan pada 

sepertiga lateral sakus konjungtiva bawah. Pembacaan hasil dilakukan secara 

bertahap pada 10 menit pertama dan 10 menit berikutnya.3,6  

     Hasil pemeriksaan ini dapat dinilai normal jika kertas Schirmer menunjukan 

nilai lebih dari 3 mm. Pada kondisi clearance yang baik, pewarnaan akan mulai 

menghilang pada menit ke-20. Pemeriksa merangsang refleks air mata melalui 

stimulasi mukosa nasal dengan menggunakan cotton-tipped pada menit ke-30.10,12 

 
Gambar 3.3 Hasil FCT. (A) Hasil normal. (B) Kasus tear clearance yang terlambat.      

(C) Kasus aqueous tear deficiency (ATD) tanpa adanya refleks air mata. 
(D) Kasus ATD dengan adanya refleks air mata. 

                       Dikutip dari: Savini, 200812 

 
3.4  Pemeriksaan Air Mata dengan Slit Lamp 

     Terdapat beberapa pemeriksaan lapisan air mata yang membutuhkan alat bantu 

seperti slit lamp. Pemeriksaan tersebut antara lain pemeriksaan meniskus air mata, 

pemeriksaan dengan pewarnaan, dan pemeriksaan marginal palpebra. Slit lamp 

memberikan gambar yang lebih besar dan stereoskopis.6,13 

 

3.4.1 Pemeriksaan Meniskus Air Mata 

     Pemeriksaan meniskus air mata bertujuan untuk menilai kuantitas volume 

genangan air mata di meniskus. Genangan air mata di meniskus pada keadaan 

normal akan berbentuk segitiga mengikuti bentuk sudut yang dibentuk oleh tepi 

A B C D 
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kelopak mata bawah dan permukaan okular. Pemeriksaan ini mengukur tinggi 

segitiga yang terbentuk di permukaan okular. Kondisi kurangnya kuantitas air mata 

dapat ditegakkan bila tidak terdapat gambaran segitiga meniskus atau rendahnya 

tinggi segitiga dari nilai normal. Tinggi genangan meniskus pada mata nomal 

adalah 1 mm. Genangan air mata akan lebih terlihat jelas jika diberikan pewarnaan 

fluorescein dan dievaluasi dengan filter cobalt blue pada slit lamp.10,12,13 

Gambar 3.4 Pemeriksaan meniskus air mata 
   Dikutip dari: Baek, 201513  

 
3.4.2  Pemeriksaan dengan Pewarnaan  

     Pemeriksaan lapisan air mata dengan alat bantu slit lamp dapat dilakukan dengan 

pemberian pewarnaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai epitel permukaan 

okular yang rusak akibat kurangnya komponen musin yang berikatan dengan 

glikokalis pada lapisan air mata. Terbentuknya defek epitel permukaan okular atau 

bintik kering kemudian dievaluasi dengan menggunakan sistem penilaian derajat, 

seperti Oxford Scheme, the van Bijsterveld system, dan the National Eye 

Institute/Industry Workshop guidelines. Pemeriksaan ini dapat menggunakan 

beberapa perwarnaan yaitu fluorescein, rose bengal, atau lissamine green.6,7,12 

     Fluorescein merupakan pewarna sintetik organik hidroksixantin yang tersedia 

dalam beberapa bentuk larutan dan kertas resap. Pemeriksaan ini diawali dengan 

pemberian anestesi topikal pada mata yang akan diperiksa. Mata yang sudah 

diberikan anestesi kemudian diberikan pewarna fluorescein dan diminta berkedip 

untuk meratakan pewarna. Evaluasi hasil dilakukan dengan melihat bintik kering 

yang terbentuk melalui filter cobalt blue pada pemeriksaan slit lamp. Cara 

pemeriksaan dengan pewarnaan rose bengal sama dengan fluorescein.12-14  
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     Rose bengal digunakan sebanyak 1 tetes dalam sediaan larutan 1%. Pemberian 

anestesi topikal sebelum dilakukan pewarnaan dianjurkan karena rose bengal 

menyebabkan sensasi tidak nyaman pada mata pasien. Kelebihan dari pewarnaan 

ini adalah mampu mendeteksi adanya mata kering pada kasus asimtomatik, namun 

kekurangan dari pemeriksaan ini adalah kurang sensitif dan spesifik terhadap 

penegakkan diagnosis mata kering. Rose bengal memiliki efek toksik sehingga 

dapat merusak epitelium kornea.12-14 

 
Gambar 3.5 (A) Penilaian dengan the van Bijsterveld system. (B) Hasil pemeriksaan 

 dengan menggunakan pewarnaan. 
         Dikutip dari : Savini, Rasmussen, 2014 12,14  

 
     Pewarna lain yang dapat digunakan adalah pewarna lissamine green. Cara 

aplikasi dan evaluasinya sama dengan pewarnaan oleh rose bengal. Pemberian 1 

tetes dengan larutan 1% lissamine green, dapat memberikan gambaran permukaan 

okular dengan baik, khususnya dengan penggunaan red free filter. Hasil dari 

pewarnaan pada permukaan kornea dan konjungtiva dihitung dan disimpulkan 

dalam skor van Bijsterveld. Skor didapat dari penambahan dari ketiga area yang 

A 

B 
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masing-masing 0 – 3. Nilai normal pemeriksaan ini adalah kurang sama dengan 4. 
13-14  

3.5  Pemeriksaan Komposisi Air Mata 

     Lapisan-lapisan air mata memiliki beragam komposisi yang dapat 

mempertahankan tekanan osmolaritasnya dan gambaran mikroskopis pada kondisi 

mata normal. Lapisan musin secara dominan mengandung protein glikosilat yang 

kaya akan kristal, sedangkan lapisan akuos mengandung air, elektrolit, dan protein. 

Penegakan diagnosis mata kering dapat dilakukan dengan mengukur tekanan 

osmolaritas air mata serta melihat gambaran mikroskopis melalui pemeriksaan 

ferning.3,15 

 

3.5.1 Pemeriksaan Ferning 

     Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai kualitas lapisan air mata. Pengambilan 

sampel air mata dilakukan pada forniks dengan menggunakan mikropipet tanpa 

anestesi topikal. Sampel tersebut diletakan di atas kaca obyek dan ditutup, 

kemudian ditunggu sekitar 5-10 menit pada suhu ruangan (sekitar 20-260 C). 

Gambaran ferning selanjutnya dinilai di bawah mikroskop.3,15 

     Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai denaturasi protein pada lapisan air 

mata. Mata dengan kualitas air mata yang baik akan menghasilkan gambaran 

cabang ferning yang besar, uniform, dan tebal tanpa adanya ruang bebas antara 

cabang ferning. Kondisi mata kering dengan tingkat ringan akan tampak beberapa 

ruang bebas antara cabang ferning yang menunjukan penurunan stabilitas. Kondisi 

mata kering dengan tingkat berat akan tampak beberapa akumulasi ruang bebas 

antara cabang.3,9,15 

 
3.5.2  Pemeriksaan Osmolaritas Air Mata 

     Konsentrasi osmolaritas yang tidak normal pada air mata menunjukan adanya 

kegagalan untuk mempertahankan homeostasis pada permukaan okular. Keadaan 

ini dapat berdampak pada kerusakan dan inflamasi pada permukaan okular. 

Pemeriksaan osmolaritas dapat dilakukan dengan teknik freezing point depression 

yaitu mengukur suhu yang dibutuhkan untuk membekukan sampel air mata. Sampel 

air mata yang pekat akan membutuhkan suhu beku yang lebih rendah dibandingkan 
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sampel air mata yang normal. Pemeriksaan ini dinilai sulit dan tidak praktis karena 

membutuhkan kecepatan tinggi untuk mencegah adanya evaporasi dari sampel.9,16 

     Terdapat inovasi baru untuk pengukuran osmolaritas air mata dengan 

menggunakan teknik dari TearLab®. Teknik ini memerlukan sampel air mata untuk 

diperiksa dengan menggunakan tabung mikrokapiler. Peningkatan osmolaritas air 

mata dengan nilai lebih dari 300mOsm/L dapat mengindikasikan adanya gangguan 

homeostasis air mata. Penilaian osmolaritas air mata dilakukan pada masing-

masing mata. Perbedaan nilai osmolaritas yang lebih dari 8mOsm/L dari kedua 

mata mengindikasikan adanya ketidakstabilan lapisan air mata. 9,16 

 
Gambar 3.6 Alat pemeriksaan osmolaritas air mata 

                                                      Dikutip dari : Szczesna, 201616 
 

3.6  Pemeriksaan Air Mata dengan Teknik Pencitraan 

     Teknologi semakin berkembang untuk menciptakan pemeriksaan mata kering 

dengan cara yang lebih mudah, praktis, dan minimal invasif. Teknik pemeriksaan 

menggunakan menggunakan pencitraan khusus untuk menilai hasil. Beberapa 

pemeriksaan tersebut antara lain meniskometri reflektif, optical coherence 

tomography (OCT), tear film stability analysis system (TSAS), dan 

interferometri.9,12  

     Pemeriksaan bentuk dan volume meniskus air mata secara kuantitatif dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik meniskometri reflektif dan OCT.      

Pemeriksaan meniskometri reflektif dilakukan dengan menggunakan tambahan alat 

meniskometer pada slit lamp. Selain meniskometri, pengukuran dapat dilakukan 

dengan OCT dengan mengukur ketinggian genangan air mata yang terbentuk. 

Kondisi mata kering dengan defisiensi akuos akan menunjukan rendahnya nilai 

genangan.9,12,13 
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     Pemeriksaan TSAS dilakukan untuk mengukur stabilisasi air mata dengan 

modifikasi menggunakan sistem rekaman gambar topografi kornea setiap 10 detik. 

TSAS menilai lapisan air mata dengan menggunakan gambaran permukaan kornea. 

Terdapat penanda lain yaitu warna grafik yang terbentuk dari perubahan surface 

regularity index (SRI) oleh garis berwarna biru dan surface asymetry index (SAI) 

oleh garis berwarna merah di bagian ujung bawah.10-12 

Gambar 3.7 Hasil gambar pemeriksaan dengan pencitraan. (A) Hasil TSAS pada 
pasien mata kering derajat ringan. (B) Derajat berat. (C) Hasil foto 
OCT pada penampang cross sectional untuk menilai meniskus air mata. 
(D) Gambaran pelangi lapisan lemak air mata pada pemeriksaan 
interferometri normal. 

   Dikutip dari: Savini, Weisenthal,20203,12      
    

     Interferometri adalah metode pemeriksaan yang mampu memvisualisasikan 

lapisan lemak pada air mata. Paparan cahaya interferometri pada lapisan lemak 

menghasilkan bentuk pola interferometri. Pola ini terbentuk dari perbedaan refleksi 

dari udara luar dan lapisan mukoakuos pada air mata karena indeks refraktif yang 
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berbeda. Gambaran lapisan lemak akan tampak lusen di seluruh permukaan kornea 

pada mata dengan keadaan baik. Gradasi warna yang tampak menjadi penilaian 

pada pemeriksaan ini. Bila nilai yang didapat kurang dari 40nm, maka dapat 

disimpulkan terdapat penipisan lapisan lemak air mata. Penipisan lapisan lemak air 

mata sangat berkaitan dengan adanya disfungsi kelenjar meibom.10-12  
 

IV. Simpulan 

     Air mata memiliki komponen yang berbeda dan saling berhubungan pada tiap 

lapisannya. Kekurangan salah satu komponen dari lapisannya dapat mengakibatkan 

gangguan stabilitas dan menyebabkan kondisi mata kering. Diagnosis mata kering 

dapat ditegakan dengan melakukan beberapa pemeriksaan lapisan air mata. 

Pemeriksaan sekresi basal, Schirmer, dan PRT digunakan untuk mengevaluasi 

produksi air mata. Pemeriksaan TBUT dan NIBUT digunakan untuk mengevaluasi 

stabilitas air mata. Pemeriksaan FCT dilakukan untuk mengevaluasi produksi serta 

pembuangan air mata. Pemeriksaan ferning dan osmolaritas digunakan untuk 

mengevaluasi komposisi air mata. Slit lamp dapat digunakan sebagai alat bantu 

dalam pemeriksaan lapisan air mata. Pemeriksaan lain dengan pencitraan dapat 

dilakukan seperti meniskometri reflektif, OCT, TSAS, dan interferometri.
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