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ABSTRACT

The purpose of this study in to analyze the effect of vitamin A eye drops as adjunctive  therapy in acid chemical trauma of the eye.
This is a true experimental study in rabbit. The subject were divided into two groups. All groups were exposed to H2SO4  1N for 90
second on the cornea an irrigated with normal saline 200 ml for two minutes. Group one got standard therapy, doxicycline  5 mg/kg
body weight/day orally and dexamethasone 1 mg eye drops 3 times a day. Group two got standard therapy and vitamin A eye drops
for 14 days. In group two, there were significant corneal erosion reduction especially in day one until day four vitamin A eye drops
hare benefit effect in acid chemical trauma of the eye, which is fasten corneal healing.
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Penelitian

PENDAHULUAN

Trauma bahan kimia yang mengenai permukaan mata 
merupakan masalah yang sering dijumpai. Sebagian besar 
penderita trauma kimia adalah kaum muda, serta mereka 
yang berisiko terhadap terjadinya kecelakaan di pabrik, di 
rumah, dan tindakan kriminal. Kebanyakan trauma kimia 
disebabkan oleh bahan kimia basa atau asam. Trauma 
basa lebih sering terjadi daripada trauma asam karena basa 
banyak terkandung dalam bahan-bahan pembersih rumah 
dan bahan bangunan.1

Trauma kimia merupakan salah satu dari kegawat- 
daruratan pada mata yang terjadi dalam hitungan menit. 
Akibat yang ditimbulkan sangat bervariasi, dimulai 
dari gradasi ringan hingga berat, antara lain destruksi 
permukaan epitel kornea, penurunan tajam penglihatan 
bahkan kerusakan bola mata menyeluruh. Prognosis 
dari trauma kimia pada mata tergantung dari jenis bahan 
kimianya, konsentrasi bahan kimia, dan lamanya paparan 
bahan kimia.1,2

Penanganan trauma kimia pada kornea  perlu dilakukan 
dengan segera, karena kecepatan penanganan merupakan 
faktor terpenting untuk mendapatkan hasil terapi yang baik. 
Keberhasilan terapi tergantung dari kecepatan dilusi dari 
bahan kimia yang korosif dengan cairan yang mempunyai 
toleransi yang baik dengan bahan tersebut, seperti air. 
Kecepatan dalam mengidentifikasi trauma kimia dan 
pengetahuan tentang patogenesis trauma kimia sangat 
membantu dalam mengantisipasi masalah dan komplikasi 
yang terjadi.3

Trauma kimia mata harus segera ditangani dengan 
melakukan irigasi di lokasi cedera dengan air kran atau 
air bersih sebelum penderita dirujuk. Penanganan trauma 
kimia pada mata selain dengan irigasi menggunakan air  
pada saat setelah terjadinya trauma selama kurang lebih 
30 menit, juga perlu segera membersihkan mata dari bahan 
yang menyebabkan trauma kimia. Jika memungkinkan 
bahan penyebab trauma kimia harus segera diidentifikasi 
karena kegawatan dari trauma kimia tergantung dari pH, 
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volume dan lamanya dari kontak serta toksisitas inheren 
dari bahan kimia.4

Perawatan dari trauma kimia asam harus disesuaikan 
dengan derajat keparahan trauma tersebut. Tujuan 
pengobatan primer termasuk perbaikan dari permukaan 
epi tel  kornea yang sempurna dan pencegahan 
komplikasi.5

Terapi medis awal bertujuan agar permukaan bola mata 
segera mengadakan reepitelisasi dan transdiferensiasi, 
mempercepat penyembuhan kornea dengan membantu 
produksi keratosit kolagen dan memperkecil terjadinya 
ulserasi terkait dengan aktivitas kolagen dan mengendalikan 
inflamasi.2 Pengamatan yang dilakukan oleh Salvatore 
dkk. melaporkan bahwa vitamin A mempercepat proses 
penyembuhan epitel kornea karena vitamin A dapat 
memperkuat efek mitogenik dari EGF (epidermal
growth factors) dalam menstimulasi proliferasi sel epitel 
kornea.6

Data dari rawat inap di Departemen Ilmu Kesehatan 
Mata mulai Januari 2007 sampai dengan Oktober 2007 
didapatkan 22 kasus dengan trauma kimia dan selama 
ini belum didapatkan data penggunaan vitamin A tetes 
mata sebagai terapi tambahan. Berdasarkan hal tersebut 
maka peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh 
terhadap diameter luka kornea yang mendapat terapi standar 
antara pemberian tetes mata vitamin A dengan yang tanpa 
pemberian tetes mata vitamin A pada trauma kimia asam 
mata.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 
eksperimental murni. Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Biomedik Farmasi, Fakultas Farmasi 
Universitas Airlangga mulai Desember 2007 sampai jumlah 
sampel terpenuhi (8 mata kelinci). Sampel penelitian ini 
adalah kelinci New Zealand Galur dengan berat kurang 
lebih 3 kg yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan besar 
sample yang mendapat perlukaan sesuai dengan klasifikasiyang mendapat perlukaan sesuai dengan klasifikasi 
Thoft derajat 3.derajat 3.

Semua kelinci yang ikut dalam penelitian ini akan 
menjalani pemeriksaan dengan lampu celah biomikroskop 
sebelum dilakukan prosedur dengan bahan kimia asam 
untuk memastikan bahwa mata kelinci yang digunakan 
pada penelitian ini sehat. Dilakukan pembiusan total 
pada kelinci dengan menggunakan ether secara inhalasi 
sampai pembiusan total mencapai kedalaman anestesi yang 
dirasakan cukup. Diberikan anestesi topikal Pantocain 0,5% 
tetes mata pada mata kelinci.

Sebuah kertas saring whatman 41 yang dipotong 
bulat dengan diameter 5,5 mm direndam dalam larutan 
H2SO4 dengan konsentrasi 1N ditaruh di bagian sentral 
kornea kelinci selama 1,5 menit. Mata kelinci diirigasi 
dengan normal salin sebanyak 200 ml selama 2 menit 
dengan ketinggian tiang infus mencapai 180 cm. Sehingga 
membentuk perlukaan pada kornea yang sesuai klasifikasi 
Thoft derajat 3. Dilakukan pengecatan awal dengan 
fluoresin 2% dan pemeriksaan lampu celah biomikroskop 
untuk mengukur diameter luka kornea. 

Table 1. Rerata diameter luka kornea

Hari

Diameter Luka Kornea (mm)

P KeteranganKontrol Perlakuan

Rerata SD Rerata SD

1 7,32 0,58 6,78 0,86 1,95* Tidak signifikan

2 6,88 0,54 6,61 0,76 0,45* Tidak signifikan

3 6,51 0,36 6,24 0,77 0,42* Tidak signifikan

4 6,47 0,41 5,64 1,08 0,08* Tidak signifikan

5 6,07 0,60 5,61 1,12 0,27 Tidak signifikan

6 5,92 0,60 5,47 0,88 0,41 Tidak signifikan

7 5,42 0,53 4,92 0,76 0,14 Tidak signifikan

8 4,78 0,48 4,50 0,57 0,33* Tidak signifikan

9 4,60 0,58 4,50 0,70 0,77* Tidak signifikan

10 4,57 0,60 4,35 0,69 0,54* Tidak signifikan

11 4,40 0,51 4,14 0,62 0,39 Tidak signifikan

12 4,32 0,50 3,98 0,71 0,26 Tidak signifikan

13 4,11 0,49 3,80 0,75 0,33 Tidak signifikan

14 3,90 0,60 3,65 0,67 0,49* Tidak signifikan

Keterangan: 1. signifikan bila p < 0,05
2. tidak signifikan bila p 0,05
3. hari ke-1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14: dilakukan uji t2 sample bebas (tanda *)
4. hari ke-5, 6, 7, 11, 12, 13: dila4. hari ke-5, 6, 7, 11, 12, 13: dilakukan uji Mann-whitney
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Kelinci dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Kelompok 
I: kelompok kontrol, yaitu kelinci yang mendapatkan 
terapi standar tanpa tetes mata vitamin A selama 14 hari. 
Kelompok II: kelompok kelinci yang mendapatkan terapi 
standar dan tetes mata vitamin A selama 14 hari. Setiap 
hari pada semua mata kelinci dilakukan pengecatan dengan 
tetes mata fluoresin 2% dan diperiksa dengan pemeriksaan 
lampu celah biomikroskop untuk mengukur diameter 
penyembuhan luka kornea. 

HASIL PENELITIAN

Hasil dari perubahan rerata diameter luka kornea dapat 
dilihat pada tabel 1. Pada kelompok kontrol didapatkan 
rerata diameter luka kornea sejak hari ke 1 sampai hari 
ke-14 dengan hasil hari pertama 7,32 mm dan pada hari 
ke-14 sebesar 3,90 mm. Sedangkan pada kelompok 
perlakuan didapatkan hasil pada hari pertama 6,78 mm 
dan pada hari ke-14 sebesar 3,65 mm. Perubahan rerata 
diameter luka kornea terbesar pada kelompok perlakuan, 
terjadi sejak hari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Pada kelompok 
kontrol didapatkan hasil perubahan rerata diameter luka 
kornea yang relatif sama dari hari ke hari. 

Tabel 1 menggambarkan tentang hasil uji statistik 
menggunakan uji t 2 sampel bebas (yang bertanda *) dan 
uji Mann-Whitney. Dari hasil uji ternyata didapatkan hasil 
yang tidak bermakna pada kedua kelompok.

Gambar 1. Grafik perbandingan rerata diameter luka kornea

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa pada kelompok 
perlakuan (yang diberi vitamin A) menunjukkan hasil yang 
lebih baik dari hari ke hari terutama pada hari pertama 
hingga hari keempat. Hal ini terlihat dari analisis yangHal ini terlihat dari analisis yang 
kami lakukan dari hari ke hari yang menunjukkan hasil 
yang bermakna.

Pengukuran diameter luka kornea yang dilakukan tiap 
hari pada kelompok kontrol atau kelompok perlakuan 
dapat dilihat perkembangan penyembuhannya, yaitu dari 
berkurangnya luas diameter luka kornea. Dari tabel 2 dan 

3 dapat dilihat perkembangan penyembuhan luka kornea 
dari hari ke hari pada kelompok kontrol. Dari tabel 4 dan 
5 dapat dilihat perkembangan penyembuhan luka kornea 
pada kelompok perlakuan. Dari distribusi data yang didapat, 
bila p kurang dari 0,05 dikatakan data tersebut berdistribusi 
tidak normal. Bila p lebih dari atau sama dengan 0,05 
dikatakan berdistribusi normal. Untuk yang berdistribusi 
normal, dianalisis dengan menggunakan uji t2 berpasangan. 
Sedang untuk distribusi data yang tidak normal diuji dengan 
uji Wilcoxon signed ranks test.

Pada kelompok kontrol, didapatkan hasil penyembuhan 
luka kornea yang bermakna pada hari ke-1-3, 1-4, 1-8, 1-9, 
1-10, 1-11, 1-14, 2-3 dan 8-7. Sedangkan pada kelompok 
perlakuan didapatkan hasil penyembuhan luka kornea yang 
bermakna pada hari ke-1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 
1-10, 1-12, 1-13, 1-14, 2-3, 6-7 dan 7-8. Jadi bisa dikatakan 
bahwa penyembuhan luka kornea pada kelompok perlakuan 
menunjukkan hasil yang bermakna dari hari ke hari kecuali 
hari ke-11-10 dan 12-11.

Tabel 2. Gambaran Perubahan dari Hari ke Hari pada Kelompok 
Kontrol

Hari
Standard Deviasi

(SD)
P Keterangan

1-2 0,559 0,081* Tidak signifikan

1-3 0,405 0,002* Signifikan

1-4 0,330 0,000* Signifikan

1-8 0,632 0,000* Signifikan

1-9 0,552 0,000* Signifikan

1-10 0,531 0,000* Signifikan

1-11 0,607 0,000* Signifikan

1-14 0,449 0,000* Signifikan

2-3 0,287 0,014* Signifikan

3-4 0,161 0,510* Tidak signifikan

4-5 0,216 0,109 Tidak signifikan

5-6 0,239 0,157 Tidak signifikan

6-7 0,654 0,059 Tidak signifikan

7-8 0,423 0,039 Signifikan

8-9 0,376 0,239* Tidak signifikan

9-10 0,755 0,356* Tidak signifikan

10-11 0,188 0,053* Tidak signifikan

11-12 0,252 0,180 Tidak signifikan

12-13 0,252 0,180 Tidak signifikan

13-14 0,661 0,066 Tidak signifikan

Dari tabel 2 dapat dilihat hasil uji statistik pada 
kelompok kontrol (yang mendapat doxycyclin oral dan 
dexamethason tetes mata) dengan menggunakan uji t 2 
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berpasangan (yang bertanda *) dan uji Wilcoxon Signed 
Ranks test. Kedua uji statistik menunjukkan hasil yang 
signifikan sebanyak 9 pasang (hari 1-3; 1-4; 1-8; 1-9; 1-10; 
1-11; 1-14; 2-3 dan 7-8) dan sisanya menunjukkan hasil 
yang tidak signifikan.

Tabel 3. Gambaran Perubahan dari Hari ke Hari pada Kelompok 
Perlakuan

Hari
Standard Deviasi

(SD)
P Keterangan

1-2 0,197 0,061* Tidak signifikan

1-3 0,320 0,004* Signifikan

1-4 0,907 0,016* Signifikan

1-5 0,975 0,019* Signifikan

1-6 0,933 0,010* Signifikan

1-7 0,848 0,001* Signifikan

1-8 0,786 0,000* Signifikan

1-9 0,827 0,000* Signifikan

1-10 0,805 0,000* Signifikan

1-12 0,683 0,000* Signifikan

1-13 0,965 0,000* Signifikan

1-14 0,824 0,000* Signifikan

2-3 0,221 0,004* Signifikan

3-4 0,653 0,051* Tidak signifikan

4-5 0,075 0,356* Tidak signifikan

5-6 0,377 0,356* Tidak signifikan

6-7 0,373 0,009* Signifikan

7-8 0,359 0,020* Signifikan

8-9 0,251 1,000* Tidak signifikan

9-10 0,243 0,172* Tidak signifikan

10-11 0,257 0,180 Tidak signifikan

11-12 0,367 0,109 Tidak signifikan

12-13 0,302 0,155* Tidak signifikan

Tabel 3 menunjukkan hasil uji statistik dengan 
menggunakan uji t 2 berpasangan (yang bertanda *) dan 
uji Wilcoxon Signed Ranks Test pada kelompok perlakuan 
(yang diberi terapi standar ditambah dengan tetes mata 
vitamin A).

DISKUSI

Dari table 1 pada kelompok perlakuan didapatkan 
percepatan perubahan diameter luka kornea pada hari 
ke-1, ke-2, ke-3, dan hari ke-4. Ini dapat dilihat dari 
rerata perubahan diameter luka kornea pada hari ke-1 
6,78 mm menjadi 5,64 mm pada hari ke-4, yang berarti 
terdapat percepatan penyembuhan luka kornea dengan 
menggunakan tetes mata vitamin A. 

Pada kelompok kontrol perubahan diameter luka kornea 
relatif sama dari hari ke hari dan mencapai luas diameter 

yang hamper sama dengan kelompok perlakuan setelah hari 
ke-6. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan 
oleh Salvatore dkk bahwa vitamin A mempercepat 
proses penyembuhan epitel kornea karena vitamin A 
dapat memperkuat efek mitogenik dari EGF (epidermal
growth factors) dalam menstimulasi proliferasi sel epitel 
kornea.6 Sedangkan dari kelompok kontrol pada hari ke-1 
didapatkan rerata 7,32 dan menjadi 5,92 mm pada hari 
ke-6, menunjukkan tidak terdapat percepatan penyembuhan 
luka kornea.

Secara statistik penelitian ini menunjukkan hasil 
yang tidak signifikan, yang dapat dilihat dari nilai p tiap 
kelompok lebih dari 0,05. Secara klinis, penelitian ini  
menunjukkan hasil yang bermakna dalam perubahan rerata 
diameter luka kornea pada tiap kelompok. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil rerata pada kelompok kontrol hari ke-1 
sebesar 7,32 mm yang menjadi 3,90 mm pada hari ke-14. 
Sedangkan  pada kelompok perlakuan rerata diameter luka 
kornea hari ke-1 6,78 mm menjadi 3,65 mm pada hari 
ke-14. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Johansen S dkk. yang mendapatkan hasil bahwa 
vitamin A tetes mata yang diberikan dua kali sehari dapat 
meningkatkan penyembuhan epitel kornea dibandingkan 
dengan yang tidak diberi vitamin A tetes mata.7

Beberapa kelemahan dari penelitian ini bisa menyebabkan 
terjadinya hasil yang secara statistik tidak bermakna. Antara 
lain keterbatasan dana dan fasilitas pemeliharaan hewan 
coba, sifat dari hewan coba yang rentan terhadap stress 
dan mudah terkena penyakit serta teknik pembiusan yang 
menggunakan ether dapat menyebabkan kematian hewan 
coba atau kelumpuhan karena ether merupakan bahan 
yang mudah disimpan dalam jaringan. Kelemahan yang 
lain seperti ketepatan pengukuran diameter luka kornea 
dengan lampu celah biomikroskop yang tidak didukung 
oleh pengukuran yang lebih akurat seperti foto digital 
yang terkomputerisasi bisa menyebabkan terjadinya bias 
dalam pengukuran diameter luka kornea, meskipun sudah 
dilakukan pengukuran sebanyak tiga kali dan diambil rata-
ratanya. Di samping itu penggunaan tetes mata vitamin 
A dua kali sehari pada penelitian ini (sesuai dengan 
penelitian dari Johansen dkk.) kurang memberikan hasil 
yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan karena kurang 
tepatnya waktu pemberian yaitu jam 9 pagi dan jam 
2 siang. Penelitian yang dilakukan oleh Edelhauser HF dan 
Austin KH menyatakan bahwa pemberian retinol topikal 
lima kali sehari dapat meningkatkan penyembuhan kornea 
setelah operasi atau pascatrauma okuli.8 Hal tersebut dapat 
dijadikan pertimbangan untuk menyempurnakan penelitian 
ini.

Dari penghitungan normalitas data pengukuran, 
data dengan distribusi normal akan diuji dengan uji t2 
berpasangan dan data dengan distribusi tidak normal 
akan diuji dengan uji Wilcoxon signed ranks test untuk 
menentukan signifikan tidaknya perubahan diameter luka 
kornea pada tiap kelompok dari hari ke hari.

Pada kelompok kontrol didapatkan hasil penyembuhan 
luka kornea yang bermakna pada hari ke-1-3, 1-4, 1-8, 1-9, 



22 Jurnal Oftalmologi Indonesia (JOI), Vol. 7. No. 1 Juni 2009: 18 22

1-10, 1-11, 1-14, 2-3 dan 8-7. Sedangkan pada kelompok 
perlakuan didapatkan hasil penyembuhan luka kornea yang 
bermakna pada hari ke-1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 
1-10, 1-12, 1-13, 1-14, 2-3, 6-7 dan 7-8. Jadi bisa dikatakan 
bahwa penyembuhan luka kornea pada kelompok perlakuan 
menunjukkan hasil yang bermakna dari hari ke hari kecuali 
hari ke-11-10 dan 12-11.

Jadi bisa dikatakan, sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Johansen S dkk yang mendapatkan hasil 
bahwa viatamin A tetes mata yang diberikan dua kali 
sehari dapat meningkatkan penyembuhan epitel kornea 
dibandingkan dengan yang tidak diberi vitamin A tetes 
mata.7

Tetes mata vitamin A dapat dipertimbangkan untuk 
diberikan sebagai terapi tambahan pada trauma kimia 
asam, karena dapat meningkatkan penyembuhan luka 
kornea dengan cara memperkuat efek mitogenik dari EGF 
(epidermal growth factors) dalam menstimulasi proliferasi 
sel epitel kornea.

KESIMPULAN

Penelitian terhadap hewan coba kelinci menunjukkan 
bahwa terdapat peningkatan perbaikan luka kornea pada 
kelompok perlakuan yaitu yang mendapat terapi tambahan 
berupa tetes mata vitamin A dibandingkan dengan 

kelompok kontrol yang hanya mendapat terapi standar 
berupa doksisiklin oral dan deksametason tetes mata.
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