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I. Pendahuluan 

     Permukaan okular meliputi kornea, konjungtiva, margo palpebra, dan lapisan air 

mata. Cairan yang menutupi permukaan okular merupakan lapisan air mata. 

Lapisan air mata terdiri dari campuran musin dan akuos yang ditutupi oleh lapisan 

lipid. Air mata merupakan larutan kompleks yang terdiri dari air, enzim, protein, 

imunoglobulin, lipid, metabolit, sel epitel, dan sel polimorfonuklear.1–3 

     Stabilitas lapisan air mata berperan untuk mendukung kesehatan permukaan 

okular. Lapisan air mata merupakan permukaan refraktif pertama bola mata 

berfungsi mempertahankan permukaan optik. Setiap komponen air mata memiliki 

peran sesuai karakteristik masing-masing. Lipid berperan penting untuk mencegah 

evaporasi. Protein pada mukoakuos berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi. 

Musin berperan sebagai lubrikasi permukaan okular.1,2,4    

     Keseimbangan komposisi biokomia dan metabolisme lapisan air mata berperan 

penting untuk mempertahankan fungsi air mata secara optimal. Perubahan biokimia 

dan metabolisme pada salah satu komponen lapisan air mata akan menyebabkan 

gangguan pada permukaan okular. Pemahaman mengenai biokimia dan 

metabolisme lapisan air mata penting untuk diagnosis, tatalaksana, serta 

pengobatan penyakit permukaan okular.2,4,5 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk 

menjelaskan tentang biokimia dan metabolisme lapisan air mata. 

 
II. Lapisan Air Mata 

     Sekresi air mata terbagi menjadi tiga jenis, yaitu basal tear, reflex tear, dan close 

tear. Sekresi basal tear berperan dalam menyediakan nutrisi pada permukaan 

okular, menjaga kenyamanan okular, dan membersihkan permukaan okular dari 

debris. Sekresi reflex tear adalah sekresi air mata yang diproduksi sebagai respon 

terhadap iritasi. Kelenjar lakrimal utama menyekresikan reflex tear lebih banyak 

daripada basal tear. Sekresi reflex tear berperan dalam pembilasan permukaan mata 

dari iritan. Sekresi close tear adalah air mata yang melumasi mata saat palpebra 

menutup.2,5,6 

     Menurut Marshal dkk hingga tahun 2018, air mata terdiri dari tiga lapisan yaitu 

lipid di permukaan, akuos di medial, dan musin di bagian dalam. Studi terkini 

menunjukkan bahwa lapisan akuos dan musin menghasilkan campuran larutan 
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mukoakuos dengan gradien konsentrasi tertentu. Argüeso dkk tahun 2020, 

menyatakan bahwa lapisan air mata memiliki model dua fase, yaitu fase lipid dan 

fase mukoakuos.1,4,7 

 

 

 
Gambar 2.1 Skema perbandingan dua konsep lapisan air mata  

          Dikutip dari: Kopacz dkk.8 
 
     Lapisan lipid berada di superfisial dan melapisi lapisan mukoakuos. Lapisan 

mukoakuos terbagi menjadi dua komponen yaitu komponen akuos dan komponen 

musin. Lapisan mukoakuos merupakan musin yang terlarut dalam cairan akuos 

dalam gradien konsentrasi tertentu. Konsentrasi musin tertinggi berada di bagian 

profunda dan semakin berkurang pada lapisan yang lebih superfisial.1,5,9 

 

 
 

Gambar 2.2 Skema lapisan air mata 
           Dikutip dari: Feder dkk.4 

 

     Air mata terdiri dari 98,2% air. Ketebalan seluruh lapisan air mata adalah 3,4 

μm. Volume air mata tanpa anestesi sebesar 7,4 μL, sedangkan pada kondisi dengan 

anestesi sebesar 2,6 μL. Laju sekresi air mata tanpa anestesi sebesar 0,9 μL/menit, 
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sedangkan pada kondisi dengan anestesi sebesar 0,3 μL/menit. Laju pergantian atau 

turn over air mata pada kondisi normal sebesar 12-16% per menit, sedangkan pada 

kondisi terstimulasi sebesar 300 μL/menit. Laju evaporasi air mata sebesar 0,06 

μL/cm2/min. Osmolaritas air mata berkisar 296–308 mOsm/L.1,2,7 

 
2.1 Lapisan Lipid 

     Lapisan lipid merupakan lapisan superfisial pada lapisan air mata. Kelenjar 

meibom pada tarsus palpebra superior dan inferior memproduksi lapisan lipid. 

Kelenjar meibom tersusun atas 30-40 kelenjar pada palpebra superior dan 20-30 

kelenjar pada palpebra inferior. Kelenjar meibom tersusun dari acini sekretori 

dengan susunan sirkular mengelilingi sebuah duktus yang panjang. 1,6,10 

 

 
 

Gambar 2.4 Skema kelenjar Meibom pada palpebra superior 
  Dikutip dari: Dietrich dkk.12 

 

     Kelenjar meibom menyekresikan lipid melalui mekanisme holokrin. Produk 

sekresi kelenjar meibom yang mengandung campuran lipid dan protein disebut 

meibum. Kelanjar meibom menyekresikan meibum ke dalam sistem duktus. Sistem 

duktus berakhir di orifisium yang berada pada margo palpebra. Palpebra superior 

dan inferior melepaskan meibum ketika kelopak mata berkedip. Setiap kedipan 

palpebra menyebarkan meibum pada permukaan.2,6,12  

     Kelenjar Zeis dan Moll yang terletak pada margo palpebra juga memproduksi 

lipid. Kelenjar Zeis merupakan modifikasi kelenjar sebasea. Mekanisme sekresi 

kelenjar Zeis ialah dengan holokrin. Kelenjar Zies memiliki struktur unilobar yang 

terletak pada folikel bulu mata. Mekanisme sekresi kelenjar Moll ialah dengan 

mekanisme apokrin.1,7,13 
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     Lapisan lipid air mata merupakan campuran lipid non-polar dan lipid polar. 

Komponen lipid utama pada lapisan air mata merupakan lipid non-polar. Lipid non-

polar terdiri dari wax ester, kolesterol, ester kolesterol, triacylglycerol, dan 

squalene. Komponen lipid polar berada pada permukaan okular yang berhadapan 

langsung dengan lingkungan. Lipid polar terdiri dari phospolipid, 

phosphatidylcholines, phosphatidylethanolamines, (O-acyl)-u-hydroxy fatty acids 

(OAHF), cerebrocides sphingomyelins, dan ceramides. Komponen lipid polar 

berada pada pertemuan antara lipid dan mukoakuos. Molekul phospholipid 

mengikat lapisan lipid hidrofofik dan mukoakuos hidrofilik.2,6,10,11 

 

 

 
Gambar 2.3  Skema lapisan lipid air mata  

        Dikutip dari: Cwiklik.10 

 

     Lipid meibum membentuk lapisan kedap air ketika palpebra tertutup, sebaliknya 

lipid mengurangi penguapan air mata ketika palpebra terbuka. Peran lipid pada 

permukaan okular yaitu membantu lubrikasi palpebra ketika berkedip dan 

meningkatkan stabilitas lapisan air mata. Lipid pada permukaan okular memberikan 

permukaan optik yang halus pada permukaan okular. Struktur mucocutaneous 

junction pada margo palpebra memisahkan konjungtiva dan kulit palpebra. Lipid 

meibum membentuk barier hidrofobik untuk mencegah air mata mengalir ke 

palpebra. Barier hidrofobik juga mencegah sebum dari kulit memasuki lapisan air 

mata. Lipid berperan mencegah penguapan air mata. Penurunan atau perubahan 

sekresi pada kelenjar meibom akan menyebabkan evaporative dry eye.2,5,6  

     Kelenjar meibom kaya akan saraf sensoris, simpatis, dan parasimpatis. Saraf 

sensoris mengandung substance P dan calcitonin gene-related peptide (CGRP). 

Saraf simpatis melepaskan neurotransmiter catecholamines dan neuropeptide-Y 
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(NPY). Saraf parasimpatis melepaskan neurotransmiter acethylcoline (Ach), 

vasoactive intestinal peptide (VIP), dan nitric oxide. Fungsi persarafan kelenjar 

meibom belum diketahui secara jelas. Kelenjar meibom memiliki reseptor androgen 

dan estrogen. Sel acinar kelenjar meibom memiliki reseptor androgen pada inti sel. 

Keseimbangan hormon androgen dan estrogen berperan untuk pengaturan sintesis 

lipid. Hormon androgen menstimulasi transkripsi gen yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan sintesis lipid.1,2,7 

 

2.2 Komponen Akuos 

     Kelenjar lakrimal utama dan kelenjar lakrimal aksesoris memproduksi 

komponen akuos air mata. Aponeurosis levator palpebra superior membagi kelenjar 

lakrimal utama menjadi dua bagian yaitu bagian orbita dan palpebral. Kelenjar 

lakrimal aksesoris terdiri dari kelenjar Krause dan kelenjar Wolfring. Kelenjar 

Krause ditemukan pada lateral forniks superior dan inferior. Dua pertiga dari total 

seluruh kelenjar lakrimal aksesoris merupakan kelenjar Krause. Kelenjar Wolfring 

ditemukan di sepanjang tepi proksimal tarsus. Kelenjar lakrimal aksesoris memiliki 

fungsi yang sama seperti kelenjar lakrimal utama, namun kelenjar lakrimal 

aksesoris tidak memiliki sistem duktus layaknya kelenjar lakrimal utama.1,2,7 

     Lapisan akuos terdiri dari air, elektrolit, metabolit, oksigen, protein, peptide, 

enzim, dan mediator inflamasi. Air mata terdiri dari 98,2% air. Konsentrasi natrium 

(Na+) pada air mata sebesar 134–170 mmol/L atau setara dengan serum. 

Konsentrasi kalium (K+) pada air mata sebesar 26–42 mmol/L atau lima sampai 

tujuh kali lebih banyak dari serum darah. Konsentrasi klorida (Cl-) pada air mata 

sebesar sebesar 120–135 mmol/L. Elektrolit Na+, K+, dan Cl- mengatur aliran 

osmotik cairan dari kornea ke air mata. Keseimbangan konsentrasi Na+, K+, dan Cl- 

berperan untuk mempertahankan kejernihan kornea. Bikarbonat (HCO3
-)  memiliki 

konsentrasi sebesar 26 mmol/L. Bikarbonat berperan sebagai bufer untuk 

mempertahankan stabilitas pH air mata. Derajat keasaman atau pH pada air mata 

normal berkisar 6,5–7,6. Elektrolit air mata lainnya (Fe2+, Cu2+, Mg2+, Ca2+, dan 

PO4
3-) berperan sebagai kofaktor enzim.1,7,9 



6 
 

 
 

     Air mata memiliki metabolit antara lain urea, glukosa, laktat, sitrat, askorbat, 

dan asam amino. Metabolit masuk ke lapisan mukoakuos air mata melalui sirkulasi 

sistemik. Konsentrasi metabolit pada air mata setara dengan konsentrasi pada serum 

darah. Kadar glukosa puasa pada air mata 3,6-4,1 mg/mL pada pasien dengan atau 

tanpa diabetes melitus. Kadar glukosa air mata setelah konsumsi glukosa oral 100 

mg mencapai 11 mg/mL.1,2,9 

 

Gambar 2.5 Skema kelenjar lakrimal utama dan aksesoris 
   Dikutip dari: Levin dkk2 

 

     Epitel kornea menbutuhkan oksigen untuk metabolisme aerobik. Akuos 

menyediakan oksigen untuk kornea saat mata terbuka. Pembuluh darah konjungtiva 

menyediakan oksigen untuk kornea saat mata tertutup. Tekanan oksigen air mata 

ketika mata terbuka ialah sebesar 155 mmHg. Kornea memproduksi  70% adenosin 

trifosfat (ATP) ketika mata terbuka. Tekanan oksigen air mata ketika mata tertutup 

adalah 55 mmHg. Kornea memproduksi 30 ATP ketika mata tertutup.2,3,5   

     Protein pada air mata basal memiliki konsentrasi sebesar 6-11 mg/ml. Kelenjar 

lakrimal, epitel permukaan okular, dan pembuluh darah konjungtiva merupakan 

sumber protein air mata. Protein pada lapisan mukoakuos diantaranya laktoferin, 
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lisozim, albumin, defensin, imunoglobulin, lipocalin, matrix metalloproteinase 

(MMP) 9, vascular endothelial growth factor (VEGF), interleukin (IL), dan tumor 

necrosis factor (TNF).1,2,9 

     Imunoglobulin A (IgA) dan IgA sekretori (sIgA) adalah protein dengan 

konsentrasi tertinggi yang terlarut pada air mata. Sel plasma di jaringan interstisial 

kelenjar lakrimal utama dan aksesoris serta substansia propria konjungtiva 

memproduksi imunoglobulin A. Sel acinar kelenjar lakrimal utama juga 

memproduksi imunoglobulin A sekretori. Imunoglobulin A berperan dalam 

mekanisme pertahanan lokal penjamu pada eksternal mata. Imunoglobulin lain 

terdapat dalam air mata adalah IgM, IgD, dan IgE.1,2,9,11 

      Laktoferin adalah glikoprotein dengan ikatan besi dari golongan protein 

transferin. Konsentrasi protein laktoferin sebesar 20-30% pada sekresi basal tear. 

Laktoferin berperan mencegah perlekatan bakteri dan virus pada sel epitel. Sifat 

antiinflamasi laktoferin memiliki sifat antiinflamasi sehingga dapat mencegah 

kerusakan jaringan permukaan okular. Lipokalin merupakan protein yang dapat 

mengikat molekul hidrofobik. Lipokalin mengikat lipid meibum untuk 

meningkatkan kelarutan lipid pada akuos. Konsentrasi lipokalin pada sekresi reflex 

tear sebanyak 25% dari total protein. Lipokalin berperan sebagai regulator imunitas, 

antiinflamasi, dan antimikroba. Mekanisme kerja lipokalin adalah dengan 

mengganggu pengambilan besi oleh patogen sehingga patogen tidak dapat melekat 

pada sel. Albumin pembuluh darah konjungtiva masuk ke lapisan air mata dan 

bercampur dengan air mata. Konsentrasi albumin pada sekresi basal air mata 0,16-

3,3% dari total protein. Konsentrasi albumin air mata meningkat pada keadaan 

inflamasi. Konsentrasi albumin yang tinggi pada air mata mengganggu stabilitas air 

mata.1,3,14  

     Enzim merupakan protein biokatalisator. Enzim pada air mata berperan untuk 

hidrolisis, regulasi sel, dan antioksidan.  Enzim protease dan protease inhibitor 

pada air mata mempertahankan stabilitas air mata dengan mengatur laju turn over 

komponen air mata. Enzim pada air mata berperan untuk mendegradasi debris 

mikroorganisme dan sel epitel yang terdeskuamasi. Enzim MMP merupakan enzim 

Zn2+-dependent berperan untuk degradasi komponen matriks ekstraseluler. Pro-
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enzim MMP-2 ditemukan pada kornea yang sehat. Konsentrasi MMP-9 lapisan air 

mata meningkat pada gangguan permukaan bola mata. Enzim lisozim merupakan 

enzim paling banyak pada lapisan air mata. Mekanisme kerja bakteriolitik lisozim 

adalah dengan membelah komponen peptidoglikan dinding sel bakteri hingga lisis. 

Enzim lisozim berperan sebagai antiinflamasi pada mukosa.1,7,9 

     Peptida merupakan rantai asam amino pandek dengan jumlah asam amino tiga 

sampai dua puluh. Peptida dilepaskan dari protein oleh enzim spesifik. Peptida 

defensin berperan sebagai agen anti mikroba. Defensin menstimulasi beberapa 

mekanisme diantaranya pelepasan histamin, kemotaksis sel imun, proliferasi sel 

epitel, dan sekresi sitokin.1,11,14  

     Neuropeptida merupakan peptida yang dilepaskan oleh serabut saraf sensoris, 

epitel permukaan okular, dan kelenjar lakrimal utama sekresi sitokin. Neuropeptida 

yang ditemukan pada air mata yaitu substance P, calcitonin gene-related peptide, 

VIP, dan NPY. Mekanisme kerja neuropeptida yaitu dengan cara mengaktivasi 

regulasi sistem imun dan inflamasi permukaan okular. Neuropeptida berperan 

melindungi permukaan okular dari infeksi dan mendukung proses penyembuhan. 

Mekanisme kerja substance P dan calcitonin gene-related peptide yaitu dengan 

menginisiasi vasodilatasi, ekstravasasi leukosit, aktivasi sel imun, dan pelepasan 

sitokin. Mekanisme kerja vasoactive intestinal peptide dan neuropeptide Y yaitu 

dengan menghambat proliferasi sel T dan sel T-helper, membantu pelepasan sitokin, 

kemokin, dan nitric oxide.1,11,14     

     Lapisan mukoakuos air mata mengandung berbagai macam sitokin dan growth 

factor, diantaranya transforming growth factor β, epidermal growth factor, 

fibroblast growth factor β, interleukin 1α dan 1β, dan tumor necrosis factor α. 

Sitokin dan faktor pertumbuhan berperan dalam proliferasi, migrasi, dan 

diferensiasi sel epitel kornea dan konjungtiva serta memfasilitasi penyembuhan 

luka pada permukaan bola mata.1,4,9,11 

     Lapisan akuos menjaga kesehatan dan melindungi permukaan bola mata dari 

paparan lingkungan eksternal. Komposisi elektrolit lapisan akuos sangat penting 

untuk kesehatan permukaan bola mata. Perubahan osmolaritas atau komposisi 

elektrolit dapat menyebabkan aquous deficiency dry eye. Protein di lapisan akuos 
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melindungi permukaan mata dari infeksi. Sekresi refleks air mata membantu untuk 

membersihkan zat dan partikel ke dalam saluran drainase. Sistem bufer cairan 

membantu melindungi permukaan eksternal bola mata dari perubahan pH.2,4,6 

     Cabang lakrimal dari nervus trigeminal membawa stimulus aferen sensoris 

kelenjar lakrimal. Persarafan eferen kelenjar lakrimal berupa saraf simpatis dan 

parasimpatis. Aferen sensori dari permukaan bola mata mengaktivasi saraf eferen 

parasimpatis untuk menstimulasi sekresi kelenjar lakrimal. Refleks neural 

merupakan stimulus utama kelenjar lakrimal. Mekanisme ini memungkinkan 

kelenjar lakrimalis bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Saraf parasimpatis 

melepaskan neurotransmiter Ach and VIP. Reseptor neurotransmiter saraf 

parasimpatis kelenjar lakrimal adalah type 3 muscarinic acetylcholine receptor 

(M3AchR), vasoactive intestinal polypeptide receptor 1 (VPAC1), dan vasoactive 

intestinal polypeptide receptor 2 (VPAC2). Saraf simpatis melepaskan 

neurotransmiter norepinefin dan NPY. Reseptor neurotransmiter saraf simpatis sel 

acinar kelenjar lakrimal merupakan beberapa subtipe α dan β adrenergik.1,2,5 

 

2.3 Komponen Musin 

     Komponen paling dalam dari lapisan air mata merupakan komponen musin. 

Musin tersusun atas protein dengan asam amino yang dihubungkan dengan rantai 

samping karbohidrat oleh O-glycosylation. Rantai samping karbohidrat mengisi 

tujuh puluh persen dari seluruh berat molekul musin. Musin melapisi epitel dengan 

permukaan basah diantaranya permukaan okular, saluran pernafasan, dan saluran 

gastrointestinal. Setiap organ memiliki karakteristik musin tersendiri.1,9,13 

     Musin diklasifikasikan dengan nomenklatur MUC1 sampai dengan MUC21. 

Tubuh manusia memproduksi dua jenis musin, yaitu musin sekretori dan musin 

transmembran. Musin sekretori terdiri dari gel-forming mucin dan soluble mucin. 

Molekul gel-forming mucin memiliki ukuran sebesar (20-40 MDa) sedangkan 

molekul soluble mucin memiliki ukuran lebih kecil. Kelenjar lakrimal utama 

menyekresikan soluble mucin (MUC4 and MUC7). Sel goblet konjungtiva pada 

kelenjar Manz dan Kripta Henle menyekresikan gel-forming mucin (MUC5-

AC).2,13,16 
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     Musin transmembran disebut juga membrane-spanning, membrane-anchored, 

membrane-bound, atau membrane-tethered mucin. Musin transmembran adalah 

musin yang terbenam di lapisan lipid bilayer membran sel. Sel epitel konjungtiva 

dan kornea menyekresikan musin transmembran (MUC1, MUC4, dan MUC16). 

Molekul glycocalyx adalah jaringan polisakarida yang menonjol pada permukaan 

epitel. Jaringan polisakarida ini dapat ditemukan pada bagian apeks mikrovili epitel 

kornea dan konjungtiva. Sel goblet memproduksi musin sebanyak 2-3 µL/hari.1,9,16 

 

 

 
Gambar 2.6 Skema struktur gel-forming mucin (MUC5AC) 

dan soluble mucin (MUC7) 
Dikutip dari: Hodge dkk.15 

 
     Musin memiliki beberapa fungsi yaitu berperan sebagai pembasah yang menjaga 

epitel bagian superfisial tetap terhidrasi, membantu menyebarkan air mata, dan 

mempertahankan hidrasi di atas permukaan kornea yang hidrofobik. Ketebalan 

musin berkurang ketika palpebra berkedip. Musin transmembran berperan sebagai 

barier terhadap perlekatan bakteri dan virus. Musin sekretori berfungsi mencegah 

kolinisasi bakteri.2,6,13,16      

     Beberapa faktor memengaruhi produksi musin, yaitu laju sintesis musin, laju 

sekresi musin, dan jumlah sel goblet konjungtiva. Proses produksi musin melalui 

beberapa proses, yaitu transkripsi gen, translasi mRNA menjadi protein, modifikasi 

paska-translasi, dan modifikasi seluler. Regulasi sekresi musin oleh sel goblet 

konjungtiva dicapai melalui jalur persarafan. Konjungtiva mendapatkan inervasi 

eferen dari saraf simpatis dan parasimpatis, serta aferen sensoris. Persarafan aferen 

sensoris pada konjungtiva berupa free nerve endings pada epitel. Stimulasi pada 

ujung saraf sensoris menyebabkan sekresi sel goblet melalui saraf eferen. Sel goblet 
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memiliki reseptor neurotrasmiter untuk saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf 

parasimpatis melepaskan neurotransmiter Ach and VIP.2,3,5 

 

 
 

Gambar 2.7 Skema struktur komponen musin  
Dikutip dari: Pitenis dkk.16 

 
     Reseptor neurotransmiter saraf parasimpatis sel goblet adalah reseptor 

muskarinik untuk M3AchR, M2AchR, dan VPAC2. Saraf simpatis melepaskan 

neurotransmiter norepinefin dan NPY. Reseptor neurotransmiter saraf simpatis sel 

goblet adalah beberapa subtipe α and β adrenergik. Persafaran parasimpatis 

berperan menstimulasi sekresi sel goblet sedangkan peran saraf simpatis masih 

belum diketahui.1–3 

 

III. Simpulan  

     Lapisan air mata terdiri dari lapisan mukoakuos yang ditutupi oleh lapisan lipid. 

Air mata merupakan larutan kompleks yang terdiri dari air, enzim, protein, 

imunoglobulin, lipid, metabolit, sel epitel, dan sel polimorfonuklear. Setiap 

komponen air mata memiliki peran sesuai karakteristik masing-masing. 

Keseimbangan lapisan air mata merupakan syarat agar lapisan air mata berfungsi 

optimal. Perubahan biokimia maupun metabolisme pada salah satu komponen 

lapisan air mata akan menyebabkan gangguan pada permukaan okular.
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