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I.  Pendahuluan 

     Permukaan bola mata yang terhubung secara langsung dengan dunia luar 

berperan penting dalam menjaga mata dari kerusakan dan paparan mikroorganisme. 

Permukaan mukosa menjadi jalur utama masuknya patogen dan alergen dari 

lingkungan luar ke dalam mata. Pertahanan permukaan okular didapatkan dari 

pertahanan mekanik, kimia, dan imunitas pada kelopak mata, lapisan air mata, 

konjungtiva serta kornea. Struktur pada permukaan okular saling terhubung untuk 

melindungi mata dari infeksi.1,2,3 

     Mikroorganisme di permukaan bola mata yang tidak menyebabkan infeksi 

disebut dengan flora normal. Flora normal yang terdapat pada permukaan bola mata 

diantaranya Staphylococus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corinebacterium 

spp dan Propionibacterium acnes. Gangguan pada pertahanan mata bagian luar 

menyebabkan flora normal menjadi patogen dan menimbulkan proses infeksi.2,4,5 

Sari kepustakaan ini akan membahas pertahanan pada permukaan okular yang akan 

mencegah proses infeksi pada mata.  

 

II. Struktur dan Fungsi Mata Eksternal  

     Permukaan okular dilindungi oleh struktur dan fungsi organ yang ada di 

permukaan mata bagian depan. Pertahanan permukaan okular dapat berupa 

pertahanan secara mekanik, kimia dan imunitas. Struktur pada mata eksternal terdiri 

dari kelopak mata, lapisan air mata, konjungtiva, dan kornea yang bekerja secara 

sinergis mempertahankan keadaan normal epitel dan melindungi mata dari 

infeksi.1,2,6  

 
2.1 Kelopak Mata 

     Kelopak mata merupakan struktur mata terdepan yang langsung terpapar dengan 

lingkungan luar. Fisura palpebra merupakan area di antara kelopak mata superior 

dan inferior. Panjang fisura orang dewasa berkisar 27–30 mm dan lebar fisura 8-11 

mm. Kelopak mata bagian superior dapat bergerak naik 15 mm dengan bantuan otot 

levator palpebra dan 1-2 mm dengan bantuan otot Muller. Kedua kelopak mata 

bertemu disudut medial dan lateral membentuk kantus lateral dan kantus medial. 
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Struktur kelopak mata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, otot protaktor yaitu 

orbikularis okuli, septum orbita, lemak, otot retraksi yaitu otot levator palpebra, otot 

Muller, otot kapsulopalpebra dan otot tarsal inferior, tarsus serta konjungtiva.2,4,7 

 
Gambar 2.1 Potongan melintang dari kelopak mata 
                        Dikutip dari: Weisenthal RW dkk2 

 

     Kulit kelopak mata sangat tipis, berukuran sekitar 0.5 mm di tepi kelopak mata 

sampai 1 mm di tepi orbita. Kelenjar sebasea holokrin dan kelenjar keringat ekrin 

terdapat di kulit kelopak mata. Jaringan ikat pada kelopak mata tidak memiliki 

jaringan lemak, sehingga darah dan cairan lain dapat berkumpul di bawah kulit dan 

menyebabkan pembengkakan kelopak mata bila terjadi suatu reaksi inflamasi. Tepi 

kelopak mata memiliki punctum kanalikuli yang terdapat di setiap ujung medial 

papilla lakrimal. Sepanjang tepi kelopak mata terdapat sulkus intermarginalis yang 

merupakan otot orbikularis okuli, otot Riolan, dan vaskular kelopak mata. Kelopak 

mata superior memiliki bulu mata dua kali lipat lebih banyak dan lebih panjang 

dibandingkan kelopak mata inferior, dan tersusun tidak beraturan 2 sampai 3 baris 
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di tepi kelopak mata. Kelenjar Moll yang merupakan kelenjar keringan apokrin dan 

kelenjar Zeis yang merupakan kelenjar sebasea di silia, berada di tepi kelopak 

mata.2,4,7 

     Otot orbikularis okuli yang berfungsi menutup kelopak mata superior dan 

inferior di bagi menjadi bagian orbita, preseptal dan pretarsal dipersarafi oleh saraf 

kranial VII. Bagian orbita berperan dalam refleks berkedip karena menjadi sfingter 

otot involunter. Septum orbita merupakan jaringan ikat tipis yang mengelilingi 

orbit. Fungsi dari septum orbita adalah pelindung dari ekstravasasi darah anterior 

dan posterior jika terdapat peradangan. Septum orbita bagian posterior merupakan 

lemak orbita. Kelopak mata superior dapat terangkat ke atas dengan bantuan otot 

levator palpebra yang dipersarafi oleh saraf kranial III dan otot Muller yang 

dipersarafi oleh saraf simpatis untuk meningkatkan lebar fisura palpebra. Tarsus 

merupakan jaringan ikat padat yang berada di tepi kelopak mata, melekat kuat pada 

ligamen palpebra medial dan lateral. Tarsus memiliki kelenjar meibom yang 

tersusun pararel secara vertikal. Kelenjar meibom merupakan kelenjar sebasea 

holokrin yang terdapat sekitar 30-40 saluran di kelopak mata superior dan 20-30 di 

kelopak mata inferior. Lipid yang dihasilkan kelenjar meibom akan tersebar 

bersama kandungan lapisan air mata lainnya saat berkedip. Perubahan produksi 

dapat dikaitkan dengan proses penuaan.2,7,8 

     Partikel-pertikel kecil seperti debu, debris yang masuk permukaan mata akan 

ditangkap oleh bulu mata dan merangsang refleks berkedip. Lacrimal Functional 

Unit (LFU) merupakan rangkaian struktur terintegrasi yang bertanggung jawab 

dalam pengatur produksi lapisan air mata, terdiri dari kelenjar lakrimal, kelenjar 

meibom, kelopak mata, epitel kornea, epitel konjungtiva serta saraf sensorik dan 

motorik yang mempersarafinya. Rangsangan dari lingkungan luar, seperti 

rangsangan mekanik, psikogenik atau rangsangan kimia dapat mengaktifkan LFU 

untuk mensekresikan lapisan air mata.1,2,9  

     Sekresi lapisan air mata diawali dari komponen saraf aferen terhadap adanya 

stimulus pada permukaan okular yang akan mengaktifkan sinyal sensoris di 

permukaan kornea dan konjungtiva. Saraf trigeminus cabang oftalmika akan 

menerima impuls tersebut dan bersinaps dengan saraf simpatis dan parasimpatis di 
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ganglion pterigopalatin. Serabut saraf tersebut akan menginervasi kelenjar meibom, 

sel goblet konjungtiva, dan kelenjar lakrimal. Serabut saraf motorik dari saraf 

fasialis akan menginervasi otot orbicularis okuli untuk menginisiasi terjadinya 

refleks berkedip.1,2,9 

 

 
Gambar 2.2 Lacrimal Functional Unit 

                                   Dikutip dari: Weisenthal RW dkk2 
 
     Proses berkedip akan mendistribusikan lapisan air mata ke seluruh permukaan 

mata yang dapat membantu membuang debris dari permukaan mata. Waktu kontak 

mikroba dan iritan dengan permukaan mata dapat berkurang dengan adanya 

gerakan berkedip. Rata-rata manusia berkedip 10-15 kali per menit.2,3,8  

 
2.2 Lapisan Air Mata 

     Lapisan air mata secara histologi tersusun dari tiga lapisan, yaitu lapisan lipid, 

akuos dan musin. Lapisan terluar adalah lapisan lipid yang dihasilkan oleh kelenjar 

meibom. Lapisan akuos dihasilkan oleh kelenjar lakrimal utama dan kelenjar 

lakrimal asesoris yaitu Krause dan Walfring. Lapisan musin adalah lapisan air mata 

yang melekat pada kornea dan konjungtiva bulbi yang dihasilkan oleh sel goblet. 

Lapisan air mata akuos dan musin akan bergabung membentuk suatu gel akuos-

musin, dengan konsentrasi lapisan akuos di epitel lebih sedikit dibandingkan 

konsentrasi lapisan musin.3,4,1 
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     Lubrikasi adalah fungsi utama lapisan lipid untuk menjaga permukaan kornea 

agar tetap halus saat berkedip dan mencegah evaporasi lapisan akuos. Lapisan lipid 

tersusun dari lipid polar yang berhubungan langsung dengan lapisan akuos, dan 

lapisan non polar sebagai pelindung lapisan air mata dari evaporasi. Stabilitas 

lapisan air mata dipertahankan oleh adanya lapisan lipid.1,7,10 

 

 
Gambar 2.3 Lapisan air mata 

Dikutip dari: Dartt DA dkk1 
 

     Lapisan akuos merupakan komponen utama lapisan air mata yang dapat 

mencegah pertumbuhan bakteri. Komponen akuos memiliki kandungan elektrolit, 

air, protein, dan metabolit lain. Natrium, kalium, klorida, dan bikarbonat termasuk 

komponen elektrolit pada akuos. Keseimbangan pH, permeabilitas kapiler, dan 

tekanan osmotik dapat di kontrol oleh elektrolit dan molekul kecil dari akuos. 

Komponen air dalam akuos terdiri dari urea, glukosa, laktat, sitrat, askorbat, dan 

asam amino. Anti bakteri didapat dari protein dalam lapisan akuos yaitu lisozim, 

laktoferin, defensin, fosfolipid A2, lipokain, dan interferon. Imunoglobulin yang 

terdapat pada lapisan air mata yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin M, 

imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Sitokin dan faktor pertumbuhan yang 
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disekresikan oleh kelenjar lakrimal akan membantu proses penyembuhan luka pada 

permukaan mata dengan cara bermigrasinya ke sel epitel kornea dan konjungtiva, 

antara lain transforming growth factor 𝛽𝑠, epidermal growth factor, 

𝛽	𝑓𝑖𝑏𝑟𝑜𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡	𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ,	interleukin 1𝛼 dan 1𝛽 dan tumor necrosis 𝛼.1,3,4 

     Lapisan musin yang dihasilkan oleh sel goblet konjungtiva dapat dibagi menjadi 

musin sekretori dan musin transmembrane. Musin 5ac (MUC5AC), musin 1 

(MUC1), musin 4 (MUC4) dan musin 16 (MUC16) terdapat pada lapisan air mata. 

Sel goblet akan menghasilkan MUC5AC yang berfungsi untuk lubrikasi permukaan 

mata. MUC1, MUC4 dan MUC16 dihasilkan oleh sel epitel skuamos berlapis 

kornea dan konjungtiva yang akan berikatan dengan glikokaliks di permukaan 

epitel kornea. Fungsi pertahanan membran epitel dari benda asing dan penentrasi 

bakteri dilakukan oleh MUC1, MUC4 dan MUC16.1-3,10 

 
2.3 Konjungtiva 

     Konjungtiva secara anatomi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu konjungtiva 

tarsal, konjungtiva forniks, dan konjungtiva bulbi. Konjungtiva tarsal terdapat di 

dalam kelopak mata yang berawal dari perbatasan antara mukosa dan kulit di 

kelopak mata. Konjungtiva akan melipat ke belakang tepi superior dan inferior 

tarsus membentuk konjungtiva forniks superior dan inferior. Konjungtiva bulbi 

melapisi permukaan anterior mata dari limbus hingga sklera anterior.4,6,7  

     Konjungtiva merupakan selaput lendir tipis yang tersusun dari epitel skuamos 

berlapis non-keratin. Mukosa konjungtiva terdiri dari lapisan epitel dan substantia 

propria. Epitel konjungtiva banyak mengandung sel goblet dan mensekresikan 

musin. Substantia propria konjungtiva kaya akan vaskularisasi dan pembuluh 

limfatik yang memudahkan sel imun dan antigen beralih ke nodus limfoid. 

Hiperplasia folikel konjungtiva dan pembengkakan kelenjar getah bening 

preaurikular dan submandibular mengawali proses infeksi pada konjungtiva.2,9,11 

     Konjungtiva memiliki antigen-presenting cells (APC) yang spesial disebut sel 

langerhans, sel dendritik, dan makrofag. Sel langerhans akan melakukan sensitisasi 

terhadap limfosit T. Sel dendritik akan melindungi sel dengan bantuan sistem 
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imunitas di permukaan okular. Sel mast merupakan sel efektor yang terdapat di 

konjungtiva.2,9,12 

 

 
Gambar 2.4 Gambaran konjungtiva dan skematik distribusi CALT 

           Dikutip dari: Mastropasqua R.13 
 

     Jaringan limfoid konjungtiva disebut dengan conjunctiva-associated lymphoid 

tissue (CALT) yang tersebar dari konjungtiva bulbi sampai konjungtiva tarsal. 

Conjunctiva-associated lymphoid tissue berperan dalam proses imunitas lokal di 

konjungtiva dan membantu memodulasi respon imun pada permukaan okular. 

Jaringan limfoid konjungtiva merupakan bagian dari mucosa-associated lymphoid 

tissue (MALT) yang terhubung dengan jaringan mukosa di bagian tubuh lain seperti 

saluran pernafasan, saluran kemih dan usus. Jaringan limfoid ini berperan dalam 

proses imunitas mukosa, karena berisikan sel imun seperti limfosit T, limfosit B, 

sel plasma, sel mast dan makrofag.12-14 

 
2.4 Kornea 

     Kornea memiliki struktur yang transparan dan avaskular yang membentuk 

permukaan anterior bola mata dengan ukuran diameter horizontal 11-12 mm dan 

diameter vertikal 10-11 mm. Ketebalan kornea pada bagian sentral lebih tipis yaitu 

0.5 mm, sedangkan bagian perifer memiliki ketebalan 1 mm. Kornea dapat dibagi 
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menjadi 5 lapisan dari bagian luar ke bagian dalam, yaitu lapisan epitel, membran 

Bowman, stroma, membran descemet, dan endotel.3,4,7  

     Kornea mendapatkan sumber nutrisi dari jaringan sekitarnya melalui proses 

difusi glukosa dari humor akuos dan oksigen dari lapisan air mata. Kornea bagian 

perifer mendapatkan oksigen dari pembuluh darah limbal. Microvilli yang terdapat 

pada permukaan epitel kornea, dilapisi material filamen berupa glikokaliks. 

Komponen utama glikokaliks adalah musin glikoprotein yang berperan 

meningkatkan stabilitas lapisan air mata.1,2  

     Epitel kornea menjadi pertahanan terakhir dari permukaan okular. Lapisan epitel 

kornea tersusun dari epitel skuamos berlapis non keratin yang membentuk tight 

junction diantara sel epitelnya sebagai pertahanan mekanik dari patogen. Membran 

Bowman merupakan lapisan aselular yang terbentuk dari modifikasi lapisan 

anterior stroma dengan ketebalan 15 𝜇m. Membran Bowman berfungsi mencegah 

stroma kornea dari paparan keratosit yang dihasilkan oleh lapisan epitel kornea dan 

mengandung kolagen tipe I dan IV. Jaringan parut akan menggantikan membran 

Bowman saat terjadi luka karena tidak dapat beregenerasi. Stroma merupakan 

lapisan paling tebal yang menyusun kornea, yaitu sekitar 90% dari ketebalan 

kornea. Stroma tersusun dari fibril kolagen dengan ukuran yang sama dan berada 

diantara lamella. Transparansi kornea tergantung pada kandungan air yang berada 

pada stroma kornea. Membran descement merupakan lamina basalis dari sel-sel 

endotel kornea yang memiliki ketebalan 3 𝜇𝑚 saat lahir dan akan bertambah 

menjadi 10-12 𝜇m saat dewasa.2,6,7  

     Lapisan paling dalam dari kornea adalah lapisan endotel. Sel pada lapisan 

endotel tidak dapat membelah. Kerusakan pada sel akan menyebabkan pembesaran 

dan penyebaran sel sekitar untuk menutupi area yang rusak. Indikator pertama 

terjadinya stress pada kornea dapat ditandai dengan adanya perubahan morfologi 

pada sel endotel. Densitas sel endotel kornea normalnya akan mengalami 

penurunan seiring bertambahnya usia. Kehilangan sel endotel normalnya sekitar 

0.6% per tahun. Densitas endotel yang kurang dari 1000 sel/mm2 dapat 

menyebabkan fungsi endotel terganggu. Fungsi utama dari endotel adalah 

mempertahankan transparansi kornea dengan mengendalikan hidrasi kornea dan 
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sebagai pompa metabolik aktif yang menggerakan ion dan menarik air secara 

osmotik dari stroma ke humor akuos. Sel endotel juga dapat menyerap nutrisi dan 

molekul lain dari humor akuos.2,4,7 

 

 
Gambar 2.5 Sel induk limbus  

                           Dikutip dari: Ramos T dkk6 
 

     Kornea memiliki mikroimun yang berbeda di bagian sentral dan perifernya. 

Korena sentral tidak mimiliki APC, sedangkan kornea perifer dekat limbus 

memiliki banyak pembuluh darah dan sel Langerhans. Saat terjadi trauma atau 

infeksi, sel epitel kornea akan mensekresikan sitokin seperti interleukin-1 (IL-1𝛼) 

untuk merekrut APC ke bagian sentral kornea. Pada bagian sentral kornea 

kandungan imunoglobulin G (IgG) hanya sedikit jika dibandingkan dengan bagian 

perifer yang banyak mengandung IgG dan imunoglobulin M (IgM) dari sel plasma. 

Sel efektor seperti neutrofil, monosit, dan limfosit dapat bermigrasi menuju stroma 

bila terjadi aktivitas kemotaksis.9,12,14  
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III. Infeksi Pada Permukaan Okular  

     Infeksi pada permukaan okular didapat melalui inokulasi eksogen seperti 

prosedur operasi, trauma, kontak seksual, lensa kontak, aerosol, dan vektor atau 

secara hematogen yang jarang terjadi. Tingkat keparahan suatu infeksi bergantung 

pada interaksi antara virulensi yang dimiliki patogen dan respon imunitas dari sel 

inang. Keseimbangan kedua faktor tersebut dapat menentukan lamanya infeksi 

yang terjadi.2,8,15 

 
3.1 Virulensi 

     Virulensi dimiliki oleh mikroorganisme patogen untuk meningkatkan 

patogenitasnya dalam menimbulkan suatu infeksi. Infeksi pada permukaan okular 

memerlukan kemampuan mikroorganisme untuk dapat melekat, menghindari, 

menginvasi, dan bereplikasi. Perlekatan mikroorganisme patogen pada epitel 

permukaan okular menjadi tahap pertama proses infeksi. Mikroorganisme akan 

menghasikan adhesin, yaitu protein yang berada pada permukaan seperti fimbria 

untuk berikatan dengan epitel sel inang. Virus akan menghasilkan glikoprotein 

untuk menempel pada permukaan sel seperti heparin sulfat pada virus herpes 

simpleks atau asam sialik pada adenovirus.2,4  

Mikroorganisme saat melekat akan menghidari interaksi dengan respon imunitas 

pada sel inang. Invasi adalah tahapan selanjutnya dimana mikroorganisme dapat 

masuk ke dalam sel. Mikrooganisme dapat secara utuh menginvasi epitel, seperti 

Neisseria gonorrhoae, Neisseria meningitidis, Corynebacterium diphteriae, 

Shigella species, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Fusarian 

species. Mikroorganisme lain harus memecah epitel terlebih dahulu. Protease 

mikrobakterium dapat membantu mempermudah lisisnya sel epitel dengan 

mendegradasi ekstraselular matriks dan mengaktifkan matriks metalloproteinase 

kornea, untuk memicu penghancuran otomatis. Eksotoksin yang dihasilkan oleh 

bakteri seperti Streptococcus, Staphylococcus, dan Pseudomonas auroginosa dapat 

memicu nekrosis kornea. Jamur mengeluarkan kolagenase, elastase dan alkalin 

protease untuk menghancurkan kolagen dan proteoglikan pada komponen kornea, 
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serta menurunkan imunoglobulin, komplemen, interleukin, dan sitokin inflamasi 

lainnya.2,15  

     Setelah melakukan proses invasi, mikroogranisme akan melakukan proses 

replikasi dan beberapa akan bertahan di sel inang setelah infeksi akut. Infeksi 

primer herpes simpleks dan varicella zoster menjadi contoh menetapnya 

mikroorganisme dalam sel ganglion trigeminus. Perbedaan spesies dan strain 

mikroorganisme akan mempengaruhi kemampuan untuk menimbulkan infeksi pada 

sel inang.2,4 

 
3.2 Respon Imunitas Permukaan Okular 

     Sistem imunitas pada mata memiliki modifikasi pada beberapa organ dan 

jaringannya yang disebut dengan imunitas regional. Perbedaan respon imun 

regional dari setiap organ terjadi karena adanya perbedaan lingkungan imunitas di 

beberapa jaringan. Permukaan mata, konjungtiva, dan kornea memiliki imunitas 

regional yang berbeda. Mata memiliki sistem modulasi imunitas yang istimewa 

yaitu immune privilage, yang akan memberikan sistem pertahanan terhadap 

mikroorganisme patogen tanpa disertai reaksi inflamasi. Sistem imunitas ini 

memiliki tujuan agar fungsi visual mata tidak terganggu.9,12,14 

     Respon imun permukaan mata di awali dari struktur kelopak dan bulu mata yang 

menjadi pertahanan terdepan. Komponen adneksa yang berperan dalam refleks 

berkedip yang akan membantu menghasilkan, menyebarkan dan membasahi 

lapisan air mata ke permukaan okular yang sensitif. Epitel permukaan mata akan 

membentuk ikatan kuat untuk menghindari invasi mikroorganisme pathogen. 

Lapisan air mata yang memiliki komponen antimikrobial berperan penting saat 

terjadi invasi mikroorganisme. Mukosa konjungtiva kaya akan APC yang akan 

memproses antigen secara lokal. Jaringan limfoid konjungtiva yaitu CALT 

berperan dalam kekebalan lokal dan membantu modulasi respon imun permukaan 

okular.2,12,13   

     Immune privilage pada kornea bertujuan untuk mempertahankan kejernihan 

kornea. Fisiologi limbus berperan dalam mempertahankan sifat avaskular dan 

jumlah APC yang sedikit di bagian tengah kornea yang akan menghambat fase 
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aferen dan eferen respon imun. Fase aferen akan terhambat karena kurangnya APC 

dan sistem limfatik di kornea. Fase eferen akan terhambat karena sifat avaskular 

kornea yang akan membatasi kerusakan akibat infiltrasi leukosit saat inflamasi. 

Terpaparnya endotel kornea dengan anterior chamber associated immune deviation 

(ACAID) menjadi faktor lain yang berperan dalam immune privilege kornea.3,9,14 

 

IV. Simpulan 

     Mata memiliki sistem pertahanan yang dapat mencegah dari kerusakan akibat 

mikroorganisme patogen. Flora normal dapat berada di permukaan okular tanpa 

menimbulkan suatu reaksi infeksi karena terdapat sistem pertahanan okular. 

Pertahanan okular didapat dari struktur yang ada di permukaan mata bagian depan. 

Pertahanan mekanik, unsur kimia yang ada di struktur tersebut serta immune 

privilege pada mata akan bekerja beriringan dalam menjaga permukaan mata tetap 

baik dalam melakukan fungsinya. Infeksi pada permukaan okular akan terjadi bila 

terdapat kerusakan pada sistem pertahanan tersebut. Mikroorganisme patogen akan 

melakukan proses invasi pada epitel permukaan bola mata dan menimbulkan reaksi 

inflamasi. Oleh sebab itu pertahanan struktur mata bagian depan menjadi sangat 

penting untuk mencegah terjadinya proses infeksi yang dapat menurunkan fungsi 

visual pada mata. 
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