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I. Pendahuluan 

     Toksikologi dalam ilmu medis membahas mengenai efek samping yang terjadi 

pada tubuh manusia akibat konsumsi obat-obatan maupun bahan kimia lain.1 Efek 

toksik dari obat-obatan pada struktur okular dilaporkan dapat terjadi akibat berbagai 

jalur administrasi obat, termasuk topikal, lokal, ataupun sistemik, baik melalui rute 

oral, nasal, intravena, intramuskular, maupun intratekal. Obat yang dikonsumsi per 

oral diketahui paling sering menyebabkan efek samping pada mata dibandingkan 

dengan obat-obat sistemik lain.2,3 

     Perjalanan obat hingga mencapai mata merupakan suatu proses yang kompleks. 

Mata memiliki berbagai keunikan struktur yang mempengaruhi proses farmakologi 

dan toksikologi obat. Keunikan mata yang pertama adalah proteksi khusus terhadap 

aliran darah sistemik berupa sawar darah-mata yang terdiri dari tautan yang sangat 

kuat diantara sel-sel endotel pembuluh darah retina, diantara sel-sel Epitel Pigmen 

Retina (EPR), maupun sel-sel epitel badan siliar yang tidak berpigmen. Sistem 

proteksi khusus tersebut secara selektif menyeleksi material-material yang dapat 

melewatinya. Sawar tersebut melindungi jaringan intraokular terhadap fluktuasi 

kandungan biokimia dan toksin dalam darah.2,3 

     Mata memiliki keunikan lain, yaitu massa yang kecil dan kaya akan aliran 

pembuluh darah, hal ini membuat mata lebih rentan terhadap efek samping dari zat-

zat kimia yang terdapat pada aliran darah sistemik. Molekul obat-obatan yang 

terdapat dalam peredaran darah sistemik dapat mencapai struktur okular melalui 

aliran pembuluh darah pada berbagai area, sehingga dapat mempengaruhi fungsi 

dari hampir seluruh struktur okular yang berbeda.2,4 

     Sari kepustakaan ini akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya efek samping obat pada mata, serta berbagai macam obat-

obatan yang dikonsumsi secara sistemik dan efek samping yang dapat ditimbulkan 

oleh obat tersebut pada berbagai struktur di mata. 

 

II. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Efek Samping Obat 

     Kemampuan suatu obat untuk menyebabkan efek samping pada mata 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor pertama adalah total paparan obat 
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pada tubuh. Mengonsumsi obat dengan dosis tinggi dalam waktu singkat maupun 

konsumsi dosis rumatan secara berkepanjangan diketahui dapat meningkatkan 

risiko efek samping obat pada mata. Hepar dan ginjal memiliki peran penting dalam 

metabolisme obat, oleh karena itu gangguan fungsi keduanya dapat meningkatkan 

timbulnya efek samping. Konsumsi beberapa jenis obat secara bersamaan dapat 

merubah mekanisme absorpsi, distribusi, dan eksresi masing-masing obat, sehingga 

turut berkontribusi dalam total paparan obat pada tubuh.2,4,5 

     Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap efek samping yang terjadi adalah 

sifat kimia dari obat tersebut. Beberapa obat memiliki kecenderungan untuk 

berikatan dengan suatu komponen. Hal tersebut menyebabkan obat tertentu dapat 

terakumulasi pada jaringan mata yang memiliki komponen khusus, seperti melain 

yang terdapat pada traktus uvea dan EPR.2,4 

     Variasi individu oleh faktor genetik juga mempengaruhi kecenderungan 

manifestasi efek samping obat. Variasi tersebut membuat seseorang dapat memiliki 

mekanisme pengolahan obat yang berbeda pada tubuhnya dibandingkan dengan 

orang lain.4,5 

 

III. Efek Samping akibat Konsumsi Obat-obatan Sistemik 

Beberapa obat telah diketahui secara pasti memiliki peran penting dalam 

menimbulkan efek samping okular, sementara beberapa obat lainnya diduga 

memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya efek samping tertentu. Toksisitas 

obat sistemik dapat menunjukkan tanda dan gejala yang bervariasi.4,5  

 

3.1  Konjungtiva dan Palpebra 

     Salah satu contoh obat yang sering menyebabkan efek samping pada area 

konjungtiva dan palpebra adalah Isotretinoin. Isotretinoin merupakan suatu analog 

dari vitamin A yang digunakan dalam terapi psoriasis, akne kistik, serta berbagai 

kelainan lain yang berhubungan dengan kulit. Membran mukosa, termasuk 

konjungtiva, merupakan bagian yang paling sering menjadi lokasi dari efek 

samping isotretinoin. Blefarokonjungtivitis merupakan efek samping penggunaan 

isotretinoin yang paling sering ditemukan. Konsumsi isotretinoin dengan dosis dua 

miligram per kilogram berat badan setiap harinya diketahui menyebabkan 
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blefarokonjungtivitis pada 43% dari pasien. Efek samping ini mulai ditemukan 

kurang lebih empat bulan setelah awal konsumsi isotretinoin, dan dapat menghilang 

setelah pemberhentian konsumsi obat, meskipun membutuhkan waktu hingga 

beberapa bulan untuk sepenuhnya menghilang.2,4 

     Pasien dapat mengalami keluhan yang bervariasi, seperti mata merah dan kering, 

hingga meningkatnya jumlah kotoran mata. Krusta pada bagian palpebra, pembuluh 

darah yang melebar pada bagian batas palpebra, serta injeksi konjungtiva 

merupakan tanda yang sering ditemukan pada saat pemeriksaan fisik. Tes Schirmer 

dan Tear Break-Up Time (TBUT) memiliki hasil yang lebih rendah dibandingkan 

nilai normal.4,6 

     Tanda dan gejala tersebut terjadi karena isotretinoin mengganggu fungsi dari 

kelenjar meibom. Kelenjar ditemukan menjadi atrofi, sekretnya menjadi lebih 

sedikit dan konsistensinya lebih kental. Gangguan fungsi kelenjar meibom yang 

terjadi menyebabkan evaporasi dari lapisan air mata menjadi meningkat, sehingga 

timbul berbagai masalah pada permukaan okular.2,4 

 

3.2  Kornea dan Lensa 

     Banyak obat-obatan yang dikonsumsi secara sistemik dinyatakan memiliki 

hubungan dengan terjadinya kekeruhan pada lensa dan kornea. Obat-obatan 

sistemik serta hasil metaboliknya dapat mencapai kornea dan lensa melalui lapisan 

air mata, vaskularisasi limbus, serta melalui humor akuos.4,7 

 

3.2.1 Klorokuin dan Hidroksiklorokuin 

     Klorokuin dan hidroksiklorokuin merupakan obat-obatan yang digunakan untuk 

terapi beberapa penyakit autoimun, seperti rheumatoid arthritis dan lupus 

eritematosus sistemik, serta sebagai obat anti malaria. Keratopati ditemukan terjadi 

pada 95% pasien yang mengonsumsi klorokuin, dan hanya 1-28% pada pasien yang 

mengonsumsi hidroksiklorokuin.2,8 

    Keratopati yang terjadi akibat konsumsi kedua obat tersebut dapat dibagi menjadi 

tiga derajat keparahan. Derajat awal ditandai dengan terbentuknya deposit halus 

pada bagian epitel kornea yang tersebar secara difus. Deposit tersebut akan 
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berkumpul menjadi suatu garis legkung di bawah kornea bagian sentral seiring 

dengan berjalannya waktu. Derajat akhir ditandai dengan garis berpigmen yang 

berbentuk seperti pusaran air atau whorl-like, dan dikenal dengan istilah vortex 

keratopathy atau cornea verticillata. Keratopati yang terjadi disebabkan oleh 

adanya akumulasi intralisosomal dari lipid. Kedua obat ini bersifat ampifilik, 

sehingga keduanya cenderung untuk membentuk kompleks dengan komponen 

fosfolipid dari sel pada lapisan epitel kornea, hal ini mengakibatkan kompleks 

tersebut tidak dapat dimetabolisme oleh fosfolipase dari lisosom, dan menyebabkan 

terjadinya penumpukan intraselular. Bentuk seperti pusaran air terjadi karena 

adanya migrasi dari sel epitel kornea secara sentipetal. Perubahan-perubahan yang 

terjadi terbatas pada bagian epitel dari kornea, karena lokasi tersebut dapat dicapai 

oleh obat melalui deposisi dari lapisan air mata dan vaskularisasi limbus.2,4,6,7  

 

 

Gambar 3.1 Keratopati akibat konsumsi klorokuin 

                  Dikutip dari : Kansky dkk 8 

 

   Keluhan yang paling sering ditemukan adalah melihat lingkaran halo di sekitar 

cahaya, silau, fotofobia, dan hanya kurang dari separuh pasien yang mengalami 

perubahan struktur kornea tersebut mengeluhkan adanya penurunan tajam 

penglihatan. Perubahan yang terjadi pada kornea tersebut dapat terdeteksi mulai 

dari dua hingga enam minggu sejak pertama mengonsumsi obat. Berbagai 

penelitian menyatakan bahwa keratopati yang terjadi tidak memiliki hubungan 

dengan tingginya dosis maupun lama penggunaan dari obat-obatan tersebut, namun 

pada beberapa kasus ditemukan bahwa angka keratopati meningkat seiring dengan 

pemberian dosis yang tinggi atau penggunaan dalam jangka waktu yang lama. 
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Pemberhentian konsumsi obat menyebabkan tanda dan gejala dari keratopati 

menghilang dalam waktu sekitar delapan bulan sejak pemberhentian obat. 

Keratopati yang timbul bukan merupakan suatu kontraindikasi bagi diteruskannya 

konsumsi klorokuin dan hidroksiklorokuin, karena relatif jarangnya keluhan visual 

yang terjadi akibat keratopati tersebut. Klorokuin dan hidroksiklorokuin juga dapat 

menyebabkan terjadinya gangguan pada retina selain menyebabkan gangguan pada 

kornea, namun gangguan pada kedua lokasi tersebut ditemukan tidak berkaitan satu 

sama lain.4,5,8 

 

3.2.2  Klorpromazin 

     Klorpromazin merupakan suatu turunan fenotiazin yang sering digunakan 

sebagai terapi antipsikotik. Klorpromazin merupakan obat yang paling sering 

menimbulkan efek samping pada lensa dan kornea diantara seluruh turunan 

fenotiazin. Efek samping yang timbul umumnya berupa timbunan pigmentasi pada 

subkapsular anterior lensa dan kornea.2,8  

     Perubahan lensa yang terjadi pada konsumsi klorpromazin berlangsung dalam 5 

derajat. Derajat 1 ditandai dengan titik-titik opak halus di sisi anterior lensa, pada 

tahap ini penumpukan pigmentasi yang terbentuk berukuran kecil, cenderung 

berbentuk bulat dan umumnya terjadi pada area pupil. Derajat 2 diawali dengan 

penebalan titik-titik opak halus tersebut, dan penumpukan pigmentasi yang terjadi 

mulai perlahan tersusun membentuk gambaran stellate. Penumpukan pigmentasi 

berbentuk stellate pada bagian anterior subkapsular lensa yang sangat mudah 

dikenali, dengan warna bervariasi mulai dari putih, kekuningan, maupun kecoklatan 

merupakan karakteristik derajat 3. Derajat 4 dapat dikenali dengan ciri-ciri 

gambaran stellate yang memiliki tiga hingga sembilan sudut. Derajat 5 ditandai 

oleh masa opak seperti mutiara yang terletak pada area sentral lensa, dikelilingi oleh 

titik-titik pigmentasi yang lebih kecil.4–6 
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Gambar 3.2  Kekeruhan lensa berbentuk stellate pada konsumsi klorpromazin 

                Dikutip dari : American Academy of Ophtalmology 9 

 

     Perubahan pada kornea yang terjadi biasanya hanya ditemukan pada pasien yang 

telah terlebih dahulu mengalami gangguan lensa pada derajat 3 hingga derajat 5. 

Gangguan yang terjadi berupa tampaknya deposit pigmentasi halus berwarna putih, 

kekuningan, atau kecoklatan pada bagian kornea yang berada pada daerah fisura 

interpalpebra. Deposit ini ditemukan berada pada lapisan endotel, membrana 

descemet, atau stroma bagian dalam dari kornea.6–8 

      Penyebab terbentuknya pigmentasi pada kornea dan lensa masih belum 

diketahui secara pasti. Pigmentasi tersebut diperkirakan terjadi akibat interaksi 

antara obat dan sinar ultraviolet saat melewati kornea dan lensa, sehingga 

menyebabkan protein yang terdapat pada area yang terekspos cahaya terdenaturasi 

serta mengalami perubahan warna. Efek samping ditemukan meningkat dengan 

konsumsi klorpromazin sebanyak 2.000 miligram per hari.2,4 

     Pasien dengan perubahan struktur kornea dan lensa akibat konsumsi 

klorpromazin jarang mengeluhkan adanya penurunan tajam penglihatan. Keluhan 

yang dialami umumnya berupa halo di sekitar cahaya, silau, serta penglihatan 

berkabut. Deposit yang terbentuk berhubungan erat dengan penggunaan 

klorpromazin dalam dosis yang tinggi maupun jangka waktu yang panjang. 

Penggunaan menahun ditemukan meningkatkan risiko terlihatnya efek samping 

okular sebanyak 30%, sementara penggunaan selama 10 tahun atau lebih 

meningkatkan risiko terjadinya efek samping sebanyak 100%. Perubahan pada 

kornea dan lensa berlangsung secara terus menerus hingga mencapai suatu titik 

dimana tidak dapat terjadi perburukan kondisi lebih lanjut. Pemberhentian 
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konsumsi obat tidak menghilangkan deposit yang telah terbentuk pada lensa dan 

kornea.2,6,8 

 

3.2.3  Kortikosteroid 

     Kortikosteroid secara umum digunakan sebagai terapi pada insufisiensi 

adrenokortikoid, anti inflamasi, serta anti alergi. Penggunaan kortikosteroid 

sistemik, serta administrasi lainnya seperti topikal, subkongjungtival, intraokular, 

atau inhalasi, diketahui dapat menimbulkan efek samping pada mata berupa 

terbentuknya Katarak Subkapsular Posterior atau Posterior Subcapsular Cataract 

(PSC). Mekanisme terbentuknya PSC diduga terjadi secara multifaktorial.2,5,9 

 

 

Gambar 3.3 Katarak Subkapsular Posterior akibat kortikosteroid 
     Dikutip dari : Kansky dkk 8 

 

     Insidensi katarak yang terbentuk berhubungan dengan jumlah dosis dan lamanya 

terapi diberikan. Efek samping umumnya timbul dengan konsumsi kortikosteroid 

sebesar 10 miligram dosis prednison per hari terus menerus selama setahun. Variasi 

individu juga diduga kuat mempengaruhi terjadinya PSC selain faktor dosis dan 

lama terapi. Ras Hispanik dan anak-anak ditemukan lebih sering mengalami PSC 

akibat konsumsi kortikosteroid. Sebagian besar penderita PSC akibat konsumsi 

kortikosteroid tidak mengeluhkan penurunan tajam penglihatan, namun seringkali 

ditemukan adanya keluhan fotofobia, silau, dan kesulitan dalam membaca.4,6,9 

     Pasien yang mengonsumsi kortikosteroid dalam jangka panjang sebaiknya 

melakukan kontrol setiap 6 hingga 12 bulan untuk memantau efek samping yang 

terjadi pada mata. Jika ditemukan perubahan pada lensa, maka disarankan untuk 

menurunkan dosis terapi kortikosteroid yang diberikan agar berada pada batas 

minimum pemberian yang masih dapat memiliki efek terapeutik. Penurunan dosis 
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atau pemberhentian konsumsi kortikosteroid tidak memiliki pengaruh terhadap 

katarak yang telah terbentuk.4,8 

 

3.2.4 Amiodaron 

     Amiodaron merupakan salah satu obat yang sering digunakan sebagai 

pengobatan pada kasus aritmia, baik atrial maupun ventrikular. Konsumsi 

amiodaron diketahui dapat menyebabkan efek samping pada mata berupa keratopati 

dan kekeruhan pada bagian anterior subkapsular lensa.2,5 

 

 

Gambar 3.4 Tahapan keratopati yang disebabkan oleh amiodaron. Kiri, Derajat 1; 

            Tengah, Derajat 2; Kanan, Derajat 3 
          Dikutip dari : Prokopich dkk 4 

 

     Keratopati merupakan efek samping pada mata yang paling sering terjadi, 

meliputi 69-100% pasien yang mengonsumsi amiodaron. Efek samping ini timbul 

sejak satu hingga empat bulan setelah memulai pengobatan. Perubahan pada kornea 

yang terjadi umumnya bersifat bilateral, dan dapat dibagi menjadi empat derajat 

berdasarkan proses terbentuknya. Derajat 1 ditandai dengan adanya garis horizontal 

yang samar pada fisura interpalpebra, lebih tepatnya di bagian atas dari area 

sepertiga bawah kornea. Garis ini merupakan deposit berawarna coklat keemasan 

yang berada di bagian epitel kornea. Derajat 2 terjadi dalam waktu kurang lebih 

enam bulan sejak pertama terbentuk. Tahap ini memiliki ciri deposit tersusun secara 

lebih linear dan mulai menyebar ke arah limbus. Derajat 3 memiliki deposit yang 

semakin bertambah jumlahnya, dan mulai menyebar ke arah aksis visual dengan 

bentuk yang menyerupai pusaran air, serupa dengan yang diakibatkan oleh 

klorpromazin. Derajat 4 ditandai dengan kumpulan deposit yang berbetuk bulat dan 

tidak teratur.2,4,5 

     Kekeruhan pada lensa terjadi pada 50% pasien yang mengonsumsi amiodaron 

dalam dosis sedang hingga tinggi, yaitu 600 hingga 800 miligram setiap hari. Efek 



9 
 

samping ini dapat terlihat mulai dari enam hingga 18 bulan sejak awal konsumsi. 

Kekeruhan terjadi akibat penumpukan deposit berwarna coklat keemasan maupun 

putih kekuningan pada lensa, tepatnya di bawah kapsula anterior. Perubahan lensa 

yang terjadi pada konsumsi amiodaron selalu didahului dengan adanya keratopati, 

berbeda dengan efek samping dari konsumsi klorpromazin dimana perubahan lensa 

dapat tejadi tanpa adanya perubahan pada kornea.4,9 

     Amiodaron memiliki sifat ampifilik, serupa dengan klorokuin dan 

hidroksiklorokuin, sehingga dapat berikatan dengan komponen lipid dari sel dan 

menyebabkan akumulasi zat tersebut di dalam lisosom. Bentuk pusaran air yang 

terlihat pada kornea juga disebabkan oleh adanya migrasi secara sentripetal dari sel-

sel epitel kornea. Paparan terhadap cahaya juga diperkirakan menjadi faktor 

penyebab adanya perubahan pada kornea dan lensa.4,7 

     Perubahan pada kornea dan lensa yang terjadi sangat jarang menimbulkan 

keluhan mengenai ketajaman visual. Keratopati pada derajat sedang dan berat dapat 

menimbulkan keluhan berupa penglihatan yang kabur, halo disektar cahaya, serta 

lebih sensitif terhadap cahaya. Pemberhentian konsumsi obat mengakibatkan 

keratopati menghilang dalam jangka waktu enam hingga 18 bulan. Perubahan yang 

terjadi jarang mempengaruhi fungsi visual, oleh karena itu, timbulnya kekeruhan 

bukan merupakan indikasi pemberhentian konsumsi obat.5,7–9 

 

3.3 Tekanan Intra Okular 

     Kortikosteroid merupakan salah satu obat yang sering ditemukan mempengaruhi 

tekanan intra okular. Administrasi kortikosteroid secara sistemik diketahui dapat 

meningkatkan tekanan intra okular. Peningkatan tekanan intra okular yang terjadi 

dipengaruhi oleh potensi steroid, rute administrasi, dan kondisi responsif steroid 

individual. Pasien dengan peningkatan tekanan intra okular pada kasus ini 

umumnya tidak menunjukan adanya gejala, oleh karena itu pemeriksaan tekanan 

intra okular secara berkala dengan tonometri aplanasi merupakan alat diagnosis 

utama.4,10 

     Kortikosteroid mempengaruhi tekanan intra okular dengan menghambat aliran 

keluar humor akuos melalui anyaman trabekular. Mekanisme terjadinya kondisi 
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tersebut belum diketahui secara pasti, namun telah diajukan beberapa teori 

mengenai hal tersebut. Reseptor spesifik steroid pada anyaman trabekular akan 

teraktivasi dengan adanya steroid, sehingga menyebabkan akumulasi berbagai 

material pada matriks ekstraselular dan juga terjadi penebalan anyaman trabekular. 

Kortikosteroid juga diketahui menghambat fungsi anyaman trabekula untuk 

memfagositosis debris, sehingga terjadi penumpukan debris yang menghalangi 

aliran keluar humor akuos. Tekanan intraokular dapat kembali normal dengan 

penurunan dosis atau pemberhentian konsumsi kortikosteroid.4,10 

 

3.4 Uvea 

     Rifabutin merupakan obat yang biasa digunakan sebagai pencegahan maupun 

terapi dari infeksi Mycobacterium avium-complex pada orang yang terinfeksi 

Human Immunodeficiency Virus. Rifabutin merupakan obat yang telah diketahui 

secara pasti memiliki efek samping pada bagian uvea dan dapat menyebabkan 

uveitis anterior akut, atau bahkan melibatkan seluruh uvea. Uveitis yang terjadi 

pada umumnya bersifat bilateral. Penghentian konsumsi obat disertai dengan terapi 

steroid topikal pada umumnya menimbulkan perbaikan pada uveitis yang 

dialami.2,4,8,11 

 

3.5 Retina 

     Berbagai obat telah ditemukan memiliki hubungan dengan terjadinya toksisitas 

pada retina. Toksisitas retina dapat terjadi melalui berbagai mekanisme. Perbedaan 

dosis, durasi, serta sifat dari obat tersebut mempengaruhi manifestasi efek samping 

serta kemampuan untuk pulih dari gangguan retina yang terjadi. Sebagian besar 

efek samping yang terjadi diketahui masih dapat membaik dengan pemberhentian 

konsumsi obat.4,11 

 

3.5.1 Klorokuin dan Hidroksiklorokuin 

     Selain menyebabkan gangguan pada kornea, konsumsi klorokuin dan 

hidroksiklorokuin dapat menyebabkan gangguan pada retina. Kelainan pada retina 

yang terjadi pada umumnya bersifat bilateral. Risiko efek samping pada retina yang 

terjadi tergantung dari dosis yang diberikan, durasi pengobatan, usia pasien, berat 
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badan, dan kondisi retina pasien sebelum memulai pengobatan. Risiko diketahui 

meningkat dengan konsumsi klorokuin diatas tiga miligram per kilogram berat 

badan, dan hidroksiklorokuin dengan dosis diatas 6,5 miligram per kilogram berat 

badan, terutama jika dikonsumsi lebih dari lima tahun.8,12,13 

     Tanda pertama kelainan retina yang dapat terlihat adalah timbulnya bercak-

bercak pigmentasi halus pada area makula disertai menurunnya refleks cahaya pada 

fovea. Lesi khas yang kemudian terbentuk di retina dikenal dengan istilah lesi 

‘bull’s eye’. Lesi bull’s eye memiliki ciri adanya area hiperpigmentasi yang 

dikelilingi oleh area depigmentasi. Area depigmentasi tersebut akan dikelilingi 

kembali oleh area cincin hiperpigmentasi pada bagian luarnya. Perubahan 

pigmentasi yang ditemukan di retina dapat bervariasi dalam intensitas maupun 

bentuknya, tidak terbatas berbentuk bull’s eye.4,6 Toksisitas dapat pula terjadi tanpa 

adanya perubahan nyata yang terlihat saat pemeriksaan fundus secara langsung. 

Pemeriksaan penunjang lain untuk melihat kondisi retina dapat dilakukan apabila 

dicurigai adanya toksisitas dengan kondisi fundus yang terlihat normal.11,14 

      

 

Gambar 3.5 Lesi Bull’s eye akibat konsumsi klorokuin 
         Dikutip dari : Fraundelder dkk 2 

 

     Kerusakan pada makula yang berat dapat menyebabkan terjadinya gangguan 

tajam penglihatan, metamorfopsia, dan gangguan lapang pandang. Gangguan 

lapang pandang merupakan salah satu gejala awal yang timbul, serta berhubungan 

erat dengan tingkat keparahan kerusakan retina yang terjadi. Gangguan lapang 

pandang yang sering terjadi berupa skotoma sentral, parasentral, dan perisentral. 

Gangguan penglihatan warna juga ditemukan terjadi pada beberapa kasus.4,11,13 
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     Kedua obat ini diperkirakan mempengaruhi retina akibat sifatnya yang mengikat 

melanin atau melanotropik, sehingga obat-obat ini berikatan dengan melanin pada 

EPR. Ikatan tersebut mengakibatkan perubahan struktur pada EPR, yang kemudian 

memicu berpindahnya pigment-laden cells dari EPR ke lapisan retina lain, yaitu 

nuklear luar dan pleksiform luar.4,8 

     Penting untuk melakukan pemeriksaan fungsi visual pada tahap awal sebelum 

memulai terapi dan melakukan pemantauan setiap enam hingga 12 bulan, terutama 

jika memiliki faktor risiko lain. Pemantauan sangat diperlukan karena retinopati 

yang terjadi pada tahap awal dapat kembali normal jika dosis obat yang dikonsumsi 

diturunkan atau dihentikan.4,11,13 

 

3.5.2 Tioridazin 

     Tioridazin merupakan salah satu turunan fenotiazin yang sering digunakan 

sebagai terapi antipsikotik. Obat ini diketahui memiliki efek toksisitas pada retina. 

Jumlah dosis yang dikonsumsi mempengaruhi timbulnya efek tersebut. Dosis 

harian kurang dari 800 miligram jarang mengakibatkan toksisitas pada retina. Efek 

samping lebih sering ditemukan pada konsumsi tioridazin secara terus-menerus 

dalam jangka waktu yang lama. Gejala dapat timbul sejak hari ke 30 hingga 90 

setelah pertama mengonsumsi obat.2,13 

     Gejala yang ditemukan diantaranya penurunan ketajaman visual, gangguan 

penglihatan warna, dan gangguan adaptasi gelap. Belum terlihat adanya perubahan 

pada fundus pada tahap awal gejala, namun perlahan akan  muncul suatu 

penumpukan pigmen pada retina. Penumpukan pigmen yang terjadi awalnya 

berbentuk halus seperti merica dan ditemukan di bagian perifer retina, selanjutnya 

menyebar ke arah makula. Tioridazin berikatan dengan melanin yang terdapat pada 

traktus uvea, terutama koroid. Ikatan tersebut mengakibatkan kerusakan dari 

koriokapiler, dan menyebabkan perubahan pada EPR.4,6,8  
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Gambar 3.6 Penumpukan pigmen pada konsumsi tioridazin 

         Dikutip dari : Prokopich dkk 4 

 

     Kelainan fungsi retina yang dialami oleh pasien dapat kembali menjadi normal 

dengan pemberhentian konsumsi obat, namun hal ini berhubungan dengan tingkat 

keparahan toksisitas yang dialami pasien sebelumnya. Pemeriksaan lebih lanjut dan 

pemberhentian konsumsi tioridazin sebaiknya segera dilakukan pada tahap paling 

awal ditemukannya tanda dan gejala toksisitas.4,11,13 

 

3.5.3 Digoksin 

     Digoksin merupakan golongan digitalis yang sering digunakan sebagai terapi 

pada aritmia dan gagal jantung kongestif. Sekitar 80% pasien yang mengalami 

intoksikasi digoksin menunjukan adanya kelainan penglihatan warna, terutama 

kuning-hijau. Gejala ini lebih sering ditemukan pada orang lanjut usia yang 

mengonsumsi digoksin pada dosis rumatan. Gejala lain yang dapat ditemukan 

adalah gangguan ketajaman visual dan lapang pandang.4,15 

     Mekanisme kelainan penglihatan warna tersebut diperkirakan terjadi karena 

adanya inhibisi pada chanel Na+K+-ATPase yang berperan dalam menjaga fungsi 

normal sel kerucut pada retina. Seiring dengan menurunnya konsentrasi serum dari 

obat, baik dengan penurunan dosis ataupun pemberhentian konsumsi obat, maka 

gejala yang dialami akan turut menghilang.4,11,13  

 

3.5.4 Sidenafil 

     Sidenafil atau yang lebih dikenal dengan nama dagang ‘Viagra’ merupakan obat 

yang sering digunakan untuk terapi disfungsi ereksi. Sidenafil ditemukan dapat 

menyebabkan efek samping pada mata, terutama bila dikonsumsi dalam dosis 100 

miligram atau lebih. Efek samping yang terjadi berupa gangguan penglihatan 
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warna, terutama hijau-biru. Beberapa pasien ditemukan mengalami keluhan lain 

seperti penglihatan yang kabur dan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Efek 

yang terjadi ditemukan ringan, singkat, dan dipengaruhi oleh dosis. Efek maksimal 

ditemukan terjadi pada saat konsentrasi obat maksimal dalam darah.4,12,13 

     Sidenafil bekerja dengan menghambat Phosphodiesterase type 5 (PDE-5). 

Terhambatnya PDE-5 menyebabkan menurunnya kadar Cyclic Guanosine 

Monophosphate (cGMP) di korpus kavernosum, sehingga meningkatkan efek 

Nitric Oxide untuk merelaksasikan otot halus, dan membantu darah untuk mengalir 

masuk ke penis. Sidenafil masih memiliki sedikit afinitas terhadap 

Phosphodiesterase type 6 (PDE-6), walaupun obat ini cenderung selektif untuk 

PDE-5. Terhambatnya PDE-6 yang berperan penting dalam fototransduksi di retina 

menyebabkan sidenafil dapat mengganggu fungsi normal retina.2,4,5 

 

3.6 Saraf Optik 

     Toksisitas dari obat merupakan salah satu penyebab yang harus dipikirkan jika 

menjumpai kasus gangguan saraf optik. Perlu diketahui secara lengkap mengenai 

riwayat obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien yang mengalami gangguan saraf 

optik. Beberapa obat sitemik telah ditemukan memiliki hubungan yang erat dengan 

timbulnya gangguan pada saraf optik.4,12 

 

3.5.1 Ethambutol 

     Ethambutol merupakan obat yang digunakan untuk terapi tuberkulosis. 

Ethambutol diketahui memiliki efek samping pada mata berupa neuritis optik 

dengan penurunan penglihatan warna dan kelainan lapang pandang. Keluhan-

keluhan tersebut pada umumnya mulai dapat ditemukan sejak tiga hingga enam 

bulan setelah memulai pengobatan.6,8 

     Penurunan penglihatan warna merupakan indikator yang paling sensitif adanya 

intoksikasi dari ethambutol pada mata, karena keluhan ini ditemukan timbul lebih 

dahulu dibandingkan dengan keluhan lainnya. Kelainan lapang pandang yang 

terjadi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe sentral dan perifer. Tipe sentral 

memiliki gejala penurunan ketajaman visual, skotoma sentral dan sekosentral, serta 

penurunan tajam penglihatan warna biru-kuning. Tipe perifer ditandai dengan 
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adanya penyempitan lapang pandang perifer serta ditemukannya penurunan 

penglihatan warna merah-hijau.8,16 

     Mekanisme ethambutol menyebabkan neuritis optik belum diketahui secara 

pasti. Obat ini diketahui bekerja dengan cara mengkelasi enzim mengandung metal 

yang berperan dalam sintesis dinding sel bakteri, sehingga secara tidak langsung 

turut mengkelasi enzim yang mengandung zink dan tembaga pada mitokondria 

yang terdapat pada saraf optik. Efek tersebut diduga mempengaruhi metabolisme 

mitokondria dan pada akhirnya menyebabkan gangguan pada saraf optik.4,16 

     Efek samping yang ditimbulkan oleh ethambutol tersebut dipengaruhi oleh 

tinggi dosis dan lama terapi. Ethambutol jarang menimbulkan efek samping pada 

mata jika dikonsumsi pada dosis 15 hingga 20 miligram per kilogram berat badan. 

Disarankan untuk segera menghentikan konsumsi ethambutol jika terjadi efek 

samping. Gejala kelainan visual yang terjadi umumnya akan menghilang beberapa 

minggu hingga beberapa bulan setelah pemberhentian konsumsi obat. Konsumsi 

hidroksokobalamin dapat ditambahkan jika penglihatan belum membaik dengan 

pemberhentian konsumsi obat. Hidroksokobalamin diperkirakan dapat 

menghilangkan efek kelasi tembaga oleh ethambutol pada saraf optik. Kemampuan 

penglihatan untuk kembali seperti semula dipengaruhi pula oleh seberapa besar 

kerusakan saraf optik yang telah terjadi sebelumnya.2,4,17 

 

3.5.2 Kloramfenikol 

     Kloramfenikol merupakan salah satu obat golongan antibiotik yang sering 

digunakan dalam terapi meningitis bakterialis, demam tifoid, dan cystic fibrosis. 

Konsumsi kloramfenikol diketahui dapat menyebabkan efek samping berupa 

neuritis optik. Neuritis optik yang terjadi dipengaruhi oleh dosis obat dan durasi 

konsumsi obat. Efek samping yang terjadi lebih sering timbul pada anak-anak, 

terutama jika dosis total yang dikonsumsi melebihi 100 gram, serta dikonsumsi 

dalam jangka waktu lebih dari enam minggu.2,4,12 

     Gejala yang sering timbul adalah gangguan ketajaman visual yang cukup parah 

pada kedua mata dan gangguan lapang pandang. Pemeriksaan fundus menunjukan 

saraf optik yang edema dan hiperemis. Kelainan visual yang timbul pada umumnya 
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akan hilang dengan pemberhentian konsumsi obat, namun seringkali tajam 

penglihatan tidak akan kembali sepenuhnya, dan kelainan lapang pandang dapat 

terus terlihat.4,6 

     Mekanisme kloramfenikol menimbulkan neuritis optik belum diketahui secara 

pasti, namun diperkirakan kloramfenikol menyebabkan defisiensi vitamin dalam 

tubuh sehingga menyebabkan kerusakan pada saraf optik. Hipotesis lainnya 

menyatakan bahwa kloramfenikol akan diubah menjadi produk degradasi yang 

bersifat toksik pada saraf optik.4,12 

 

IV. Simpulan 

     Berbagai macam obat yang dikonsumsi melalui beragam rute administrasi 

diketahui dapat menyebabkan efek samping pada struktur okular. Mata memiliki 

sistem proteksi khusus terhadap aliran darah sistemik, namun mata juga memiliki 

kerentanan berupa masa yang kecil dan sangat kaya akan aliran pembuluh darah, 

sehingga konsumsi obat secara sistemik dapat menimbulkan efek samping yang 

bermanifestasi pada struktur okular. Obat yang berbeda dapat menyebabkan efek 

samping yang berbeda pula pada mata. Efek samping yang timbul tersebut 

dipengaruhi berbagai hal, seperti total jumlah obat yang dikonsumsi, konsumsi 

beberapa obat secara bersamaan, sifat kimia dari suatu obat, maupun faktor individu 

dari orang yang mengonsumsi. 
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