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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pterigium 

Pterigium merupakan suatu kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan jaringan 

fibrovaskuler menyerupai sayap, merupakan lipatan dari konjungtiva, menginvasi 

bagian superfisial dari kornea (American Academy of Ophthalmology Staff, 2011-

2012). Pterigium biasanya berbentuk segitiga dengan bagian cap, head, and body. 

Cap terletak di bagian tepi pterigium yang disusun oleh ‘gray subephitelial 

corneal opacity’, yang juga disebut daerah abu-abu. Bagian head pterigium adalah 

peninggian massa yang melekat kuat pada jaringan episklera di bawahnya. Bagian 

body pterigium merupakan jaringan fibrovaskuler yang dibatasi oleh lipatan  

konjungtiva normal (Srinivasan dan Slomovic, 2007). 

Pterigium lebih banyak terletak di bagian nasal dibandingkan di bagian 

temporal (American Academy of Ophthalmology Staff, 2011-2012; Srinivasan 

dan Slomovic, 2007). Pterigium meluas menuju aksis visual dengan pertumbuhan 

vaskuler yang nyata atau terkadang menetap pada keadaan dorman selama 

beberapa tahun. Pada keadaan lebih lanjut, pterigium yang meluas ke arah aksis 

visual menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan akibat hilangnya 

transparansi kornea pada aksis visual, atau akibat astigmatisme ireguler 

(Srinivasan dan Slomovic, 2007). 

Pterigium digambarkan sebagai suatu degenerasi elastotik, ditandai dengan 

jaringan subepitelial yang abnormal, terdiri dari serat kolagen, dan murni 
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merupakan suatu proses yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. (Detorakis 

dan Spandidos, 2009; Holland dan Mannis, 2002).  Pada gambaran histopatologi 

pterigium diketahui pula terjadi suatu proses proliferasi aktif. Pada mikroskop 

elektron terlihat transformasi fibroblas yang menginvasi permukaan kornea 

sehingga menyebabkan kerusakan membran Bowman (Holland dan Mannis, 

2002).  Menurut penelitian Livizeanu dkk., (2011) jaringan ikat pterigium 

mengandung banyak vaskularisasi daripada epitel konjungtiva normal, terutama 

pembuluh darah dengan kaliber kecil yang berkelok – kelok dan bercabang. 

Morfologi pembuluh darah tersebut menandakan adanya proses angiogenesis aktif 

pada jaringan ikat subepitelial pterigium (Livezeanu dkk, 2011).  

Konsensus mengenai patogenesis pterigium belum ditentukan, namun 

menurut penelitian faktor proliferatif berperan dalam patogenesis pterigium. 

Berbagai teori mengenai patogenesis pterigium adalah paparan radiasi UV , 

disfungsi permukaan bola mata, stres oksidatif, perubahan sel stem limbus, dan 

adanya growth factors. Paparan terhadap radiasi UV banyak diteliti dan berkaitan 

dengan epidemiologi pertumbuhan pterigium, disertai pula dengan adanya 

paparan debu yang menyebabkan peradangan kronis pada permukaan bola mata. 

Penelitian pada nelayan yang terpapar sinar matahari namun sedikit terpapar oleh 

debu ditemukan bahwa pantulan cahaya matahari pada permukaan air laut yang 

mengarah pada jalur optik transkamera saat memasuki mata dan mengenai daerah 

sel stem pada limbus pada bagian dalam mata terutama di daerah nasal. Paparan 

terhadap radiasi UV juga  menimbulkan stres oksidatif yang ditemukan pada 

jaringan pterigium dibandingkan jaringan konjungtiva normal. Stres oksidatif 
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menyebabkan perubahan pada Deoxyribonucleic acid (DNA) dan disebabkan oleh 

peningkatan radiasi UV ditemukan pada jaringan pterigium dibandingkan 

konjungtiva normal dan berhubungan dengan kadar p53 yang meningkat. Kadar 

p53 ini juga ditemukan lebih banyak pada bagian sel basal daripada permukaan 

sel pterigium (Chui dkk.,2010; Detorakis dan Spandidos, 2009). 

 Menurut penelitian lain, menunjukkan hubungan antara pterigium  dan 

sindrom dry eye yang menunjukkan adanya reaksi peradangan kronis dan 

disfungsi permukaan bola mata. Ditemukan pula peningkatan phospolipase D 

(PLD) tipe 2, 3 dan 4 pada pterigium dibandingkan konjungtiva normal. PLD 

berperan pada proses peradangan diferensiasi sel, apoptosis yang ditemukan pada 

jaringan pterigium. Proses biologis pertama yang terjadi pada pembentukan 

pterigium adalah perubahan genetis pada sel stem limbus yang disebabkan 

paparan radiasi UV. Kerusakan pada barrier limbus korneosklera menyebabkan 

proses konjungtivalisasi pada kornea sehingga terjadi pterigium. Bentuk triangular 

pterigium menunjukkan bahwa proses awal terbentuk pterigium adalah pada 

daerah limbus. Penelitian terbaru pada area limbus menemukan bahwa pada sel 

basal pterigium ditemukan pula perubahan ekspresi MMPs yang menyebabkan 

terjadinya invasi sel dan disolusi membran Bowman sehingga pterigium tumbuh 

dengan cepat (Chui dkk., 2010; Detorakis dan Spandidos, 2009). 

Histopatologi pterigium ditandai dengan pertumbuhan hiperplasia, 

perubahan sel stem limbus yang menyebabkan disolusi membran Bowman, 

aktivasi fibroblas stroma dengan proses peradangan, neovaskularisasi, dan 

remodeling matriks yang dimediasi oleh sitokin, growth factors, dan MMPs. 
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Meskipun berbagai teori dikemukakan namun patogenesis pterigium masih 

merupakan misteri. Teori utama yang berkembang saat ini dari sisi histopatologi 

pterigium adalah adanya migrasi dari sel yang berproliferasi aktif dan invasi lokal 

sel epitel yang menyebabkan disolusi membran Bowman yang dimediasi oleh 

aktivasi MMPs oleh paparan radiasi UV (Chui dkk., 2010; Detorakis dan 

Spandidos, 2009).  

Youngson, (1972) mengklasifikasikan pterigium primer menjadi 4 derajat 

berdasarkan perluasannya ke kornea. Derajat 1 bila pertumbuhan pterigium hanya 

terbatas pada limbus kornea, derajat 2 bila pertumbuhan pterigium sudah melewati 

limbus kornea tapi tidak lebih dari 2 mm melewati kornea, derajat 3 bila 

pertumbuhan pterigium sudah melebihi derajat dua tetapi tidak melebihi tepi pupil 

mata dalam keadaan cahaya normal (diameter pupil sekitar 3-4 mm) dan derajat 4 

bila pertumbuhan pterigium sudah melewati tepi pupil. 

 

Gambar 2.1. Derajat pterigium (Gambar A pterigium derajat 1, gambar B 

pterigium derajat 2, gambar C pterigium derajat 3, gambar D pterigium derajat 4) 

(Youngson,1972). 

Tan, (2002), membagi pterigium menjadi 3 tipe berdasarkan terlihat atau 

tidaknya pembuluh darah episklera, T1 (tipe atrofi) bila pembuluh darah episklera 

terlihat jelas, T2 (tipe intermediate) bila pembuluh darah episklera terlihat 

sebagian, dan T3 (tipe fleshy) bila pembuluh darah episklera tidak terlihat 

A B C D 
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seluruhnya. Pembagian tipe menurut Tan ini digunakan untuk menilai derajat 

keparahan pterigium (Tan, 2002).  

Gambar 2.2. Tipe pterigium (Gambar A pterigium tipe atrofi (T1), gambar B 

pterigium tipe intermediate (T2), gambar C pterigium tipe fleshy (T3) (Tan, 2002). 

 

Pterigium pada gradasi awal biasanya asimtomatik. Beberapa keluhan 

yang dikeluhkan mirip dengan keluhan dry eye, yaitu berupa rasa terbakar, gatal 

ataupun berair. Dengan bertambahnya progresifitas dari pterigium, ukuran lesi 

semakin membesar, dan dapat menjadi keluhan secara kosmetik bagi pasien. Pada 

pterigium dengan gradasi yang lebih lanjut, dapat menimbulkan gangguan visual, 

akibat adanya astigmatisme ataupun karena pterigium menutup visual aksis 

(Arminlari dkk., 2010).  

Penatalaksanaan pterigium meliputi pemberian obat-obatan, serta operasi. 

Sebelum dilakukan tindakan operasi, dilakukan anamnesa yang cermat, serta 

pemeriksaan dengan slit lamp, untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lain, 

seperti pseudopterigium, neoplasia intraepitelial konjungtiva, karsinoma sel 

skuamosa, dan makropanus kornea. Pencegahan terbentuknya pterigium yang 

direkomendasikan adalah dengan menghindari paparan radiasi UV (Ang dkk., 

2007). Dari penelitian oleh Mackenzie dkk., di tahun 1992 dalam Srinivasan dan 

Slomovic, (2007) diperoleh bahwa terdapat peningkatan dua kali lipat risiko 
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terbentuknya pterigium yang dihubungkan dengan tidak digunakannya pelindung 

kepala pada saat di luar ruangan, serta risiko meningkat sembilan kali bila tidak 

pernah mengenakan kacamata pelindung matahari (sun glasses), saat bekerja di 

luar ruangan, selama sepuluh tahun sebelum terbentuknya pterigium. Pada 

penelitian yang dilakukan Gazzard dkk., (2002), juga diperoleh bahwa para 

penderita pterigium sebelumnya banyak terpapar dengan sinar matahari serta tidak 

menggunakan pelindung, seperti kacamata ataupun topi. Oleh karena itu, di 

daerah di mana paparan UV tinggi, penggunaan topi dan kacamata pelindung 

matahari, sangat dianjurkan (Srinivasan dan Slomovic, 2007; Gazzard dkk., 2002). 

Rasa tidak nyaman pada mata, akibat pterigium dapat ditangani dengan pemberian 

lubrikan topikal, pemberian antihistamin ataupun vasokontriktor ringan topikal 

(American Academy of Ophthalmology staff, 2011-2012; Srinivasan dan 

Slomovic, 2007).  

Operasi merupakan terapi definitif dari pterigium. Beberapa indikasi dari 

eksisi pterigium adalah meliputi adanya visually significant induced astigmatism, 

pterigium yang menutup aksis visual, adanya keluhan tidak nyaman pada mata 

yang signifikan, iritasi yang berat, ataupun alasan kosmetik (American Academy 

of Ophthalmology staff, 2011-2012; Mohammed, 2011; Aminlari dkk., 2010). 

Salah satu teknik operasi yang memiliki tingkat rekurensi rendah adalah teknik 

konjungtiva-limbus autograf yang dapat dilakukan dengan jahitan atau 

menggunakan lem fibrin. Teknik ini merupakan teknik yang cukup baik namun 

beberapa faktor dapat mempengaruhi hasil akhir, antara lain tingkat inflamasi 
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pterigium pra bedah yang dapat mempengaruhi aktivitas proliferasi stroma yang 

berefek pada tingkat keberhasilan penempelan graf (Sutyawan, 2010). 

 Penatalaksanaan untuk pterigium masih merupakan tantangan bagi dokter 

mata. Terdapat beberapa prosedur operasi yang digunakan, namun tindakan 

operasi saja tidak dapat mencegah terjadinya rekurensi. Pterigium rekuren 

merupakan pertumbuhan jaringan fibrovaskuler melewati limbus menuju kornea 

setelah dilakukan operasi sebelumnya. Terdapat berbagai teori yang dianggap 

menyebabkan terbentuknya pterigium rekuren adalah inflamasi, selain sinar 

matahari, serta faktor lingkungan. Karahan dkk., (2008), berasumsi bahwa setelah 

dilakukan eksisi, proliferasi fibroblastik tetap berlanjut, dan hal ini yang 

berkontribusi pada rekurensi pterigium. 

2.2 Matrix Metalloproteinase (MMPs) 

MMPs merupakan enzim proteolitik yang tergantung pada zinc dan kalsium,  

berperan pada perubahan matriks ekstraseluler, berperan pada proses inflamasi, 

umum terdapat pada proses fisiologis dan patologis, mampu mendegradasi 

matriks dan dihasilkan oleh sel epitel dan fibroblas secara normal dalam jumlah 

tertentu untuk proses fisiologisnya (Teles dkk., 2009). Fungsi fisiologis MMPs 

penting untuk migrasi sel, invasi, proliferasi, dan apoptosis. MMPs juga 

meregulasi proses morfogenesis, angiogenesis, penyembuhan luka, dan degradasi 

matriks ekstraseluler (Vu dkk., 2000). Struktur MMPs terdiri atas 3 domain, yaitu 

aminoterminal peptide, catalytic domain, dan hemopexin-like domain pda 

carboxy-terminal. Bagian catalytic domain memiliki 2 ion zinc dan sedikitnya 

satu ion kalsium yang berperan untuk proses katalisis pada aktivitas proteolitik 
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(Massova dkk., 1998). Menurut struktur dan karakteristik fungsionalnya, MMPs 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok meskipun beberapa fungsinya 

terkadang overlapping yaitu collagenase (MMP-1, 8, 13 dan 18), gelatinase 

(MMP-2 dan 9), stromelysins (MMP-3, 10, dan 11), elastase (MMP-7 dan 12), 

MMPs tipe membran (MT-MMPs, MMP-14, 15, 16, dan 17) serta beberapa grup 

yang belum diklasifikasikan (Biljana dkk., 2011).        

 Dushku dkk., (2001) melaporkan peningkatan MMPs dari fibroblas 

jaringan pterigium yang dikultur terutama pada bagian head. Dushku dkk., (2001) 

menemukan adanya peningkatan kadar MMP-2 dan MMP-9 pada kultur jaringan 

pterigium yang jauh lebih besar daripada konjungtiva normal. Peningkatan kadar 

MMPs ditemukan terutama pada daerah head pterigium, terutama MMP-1, MMP-

2, MMP-3, MMP-7, dan MMP-9  (Bradley dkk., 2009; Dushku dkk.,2001). 

Namun yang paling berperan pada pterigium adalah aktivitas MMP-2 dan MMP-9 

yang berperan pada proses degradasi akhir kolagen fibrilar setelah pada awalnya 

dipecah oleh kolagenase (MMP-1) (Bradley dkk., 2009).   Peningkatan kadar 

MMP-2 dan MMP-9 menyebabkan degradasi fibronektin, laminin, elastin dan 

berbagai kolagen (tipe I, II dan V) sehingga menyebabkan disolusi membran 

Bowman serta invasi pterigium ke kornea. MMP-2 dan MMP-9 juga dapat 

melepaskan berbagai growth factor seperti Vascular Endothelial Growth Factors 

(VEGF) dan basic Fibroblast Growth Factors (bFGF) yang dapat menstimulasi 

angiogenesis dan proliferasi sel pterigium (Dushku dkk., 2001). 
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Gambar 2.3 Jalur patogenesis pterigium (Dushku dkk., 2001). 

 

2.3 Doxycycline 

Tetracyclines terbagi dalam 3 grup menurut farmakokinetik dan aktivitas 

antibakterinya (Holmes dan Patrick, 2009). Doxycycline adalah antibiotik 

spektrum luas dari golongan tetracycline bersifat  bakteriostatik yang menghambat 

sintesa protein. Doxycycline (alpha-6-deoxytetracycline) merupakan derivat semi 

sintetik dari oxytetracycline yang pertama kali digunakan pada tahun 1967. 

Doxycycline termasuk ke dalam golongan tetracycline yang bersifat lebih lipofilik 

dan tersedia dalam sediaan oral dan intravena (jarang tersedia) (Agwuh dan 

Alasdair, 2006). Memiliki kelebihan dibandingkan golongan tetracycyline lain 

dengan absorbsi oral dan waktu paruh serum yang lebih besar. Saat ini sedang 

dikembangkan penggunaan doxycycline sebagai terapi pada berbagai penyakit 

keganasan dan metastasisnya karena berdasarkan penelitian in vitro menunjukkan 

aktivitas sebagai chelating agent yang dapat menginhibisi MMPs yang merupakan 
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mediator dari metastasis (Leggat, 2009).  Doxycyline juga merupakan obat yang 

aman, bisa didapatkan secara luas dengan harga yang terjangkau dan saat ini 

merupakan satu – satunya obat yang telah disetujui secara klinis penggunaannya 

untuk inhibisi aktivitas MMPs.  

  Doxycycline mempunyai efek supresi sebagai chelating agent terhadap 

aktivitas katalitik oleh berbagai MMPs termasuk gelatinase dan kolagenase, diluar 

dari efek bakteriostatiknya  (Smith dkk., 1998).  Inhibisi MMPs oleh doxycycline 

membuktikan bahwa menghentikan proses katalitik oleh enzim MMPs bermanfaat 

untuk menghentikan proses biologis sel pterigium (Cox dkk., 2011). Doxycycline 

terutama menginhibisi MMP-2 dan MMP-9  yang berperan penting dalam proses 

pertumbuhan tumor dan angiogenesis, sehingga dengan pemberian doxycyline 

dapat  menginhibisi migrasi sel pterigium dan sel endotel mikrovaskuler (Cox 

dkk., 2011). 

Penelitian oleh Cox dkk., (2011) dengan teknik directed in vivo 

angiogenesis assay (DIVAA) menunjukkan pengurangan migrasi sel epitel 

pterigium pada jaringan kultur dengan fibronektin. Doxycycline menghambat 

aktivitas MMPs, sintesa protein dan ekspresi messenger Ribonucleic Acid 

(mRNA) (Rua dkk., 2012). Penelitian berikutnya dengan menggunakan model 

tikus menunjukkan pengurangan neovaskularisasi sebesar 37,4% setelah terapi 14 

hari dengan doxycycline dan efek samping yang minimal, namun penggunaan 

doxycycline topikal tidak memberikan hasil  (Cox dkk., 2011).  Penelitian yang 

dilakukan oleh Rua dkk., (2012) menemukan bahwa penggunaan doxycycline oral 

200 mg dapat menghambat pertumbuhan dan pada beberapa pasien dapat 
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menurunkan ukuran pterigium pada pasien ras Hispanik dan Kaukasia serta dapat 

digunakan sebagai terapi gejala pterigium atau untuk menunda eksisi pterigium.   

2.3.1 Struktur Kimia Doxycycline 

Doxycycline terdiri dari empat cincin inti. Grup dimethylamino pada rantai 

karbon C4 memiliki aktivitas antimikroba. 4-De-dimethylamino tetracyclines 

memiliki aktivitas antimikroba yang lemah dan kemampuan mengikat target non 

mikroba seperti MMPs. Molekul di bagian bawah struktur yang kaya oksigen 

berperan penting pada chelating ion logam dengan mengikat ion Ca
2++

, Zn
2+

, 

Mg
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

. Kelebihan utama doxycycline dalam inhibisi MMPs 

dibandingan golongan tetracycline lain adalah afinitasnya yang lebih tinggi 

terhadap Zn
2+  

dan Ca
2++

 (Griffin dkk., 2010).  

2.3.2 Farmakokinetik dan Farmakodinamik 

Doxycycline diabsorbsi perlahan secara oral, perlu 2 – 3 jam untuk mencapai 

konsentrasi puncak. Doxycyline diabsorbsi di duodenum sekitar 95%. Waktu 

paruh doxycycline adalah 18-22 jam. Doxycycline oral memiliki konsentrasi 

serum puncak (Cmax mg/L) 3,0-5,0 µg/mL. Absorbsinya berkurang dengan 

makanan sekitar 20%, lebih kecil dibandingkan golongan tetracycline lain. 

Volume distribusi adalah 0,7 L/kg atau sekitar 50 – 80 L, berikatan dengan protein 

82 – 93 %. Setelah dikonsumsi, kadarnya rendah pada tulang, kulit, lemak dan 

otot. Konsentrasi tertinggi adalah pada hepar dan traktus digestivus yang 

merupakan organ ekskresi. Doxycycline oral dapat mengurangi gejala ocular 

surface disease namun  kadarnya tidak terdeteksi pada sampel air mata. 

Doxycycline diekskresikan terutama oleh sistem bilier melalui feses. Rata – rata 
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AUCs (Area Under serum time Curve) pada dosis oral 200 mg adalah 40 - 123 mg 

jam/L. Tidak ada data farmakokinetik pada kelompok seks, kehamilan, laktasi 

atau pasien dengan gangguan ginjal. Pengaruh usia pada doxycycline pada usia 

65-90 (rata-rata 76 tahun) waktu paruh (t ½) 15 + 9 jam, AUCs 194 mg jam/L dan 

volume distribusi 25 + 9 L. Pada usia muda yang masih aktif pemberian 

doxycycline efek nya meningkat, Cmax 4,8 + 0,3 sampai 6,5 + 0,6 mg/L dan 

AUC 81 + 5 sampai 106 + 3 mg jam/L. Alasannya sendiri belum diketahui. Lebih 

dari 90% oral doxycycline dieliminasi dari tubuh 72 jam setelah konsumsi. 

(Holmes dan Patrick, 2009; Agwuh dan Alasdair, 2006).  

2.3.3 Interaksi Obat 

Absorbsi doxycycline berkurang dengan ferrous sulfate, bismuth dan antasida 

yang mengandung aluminium, kalsium dan magnesium salts, barbiturat, 

antikonvulsan (phenytoin, carbamazepine), sodium bikarbonat, dan 

acetazolamide. Absorbsi doxycyline tidak berkurang dengan konsumsi ranitidin.  

Doxycycline dapat mengurangi kadar plasma protrombin sehingga pasien dengan 

terapi antikoagulan harus mengurangi dosis antikoagulan, waktu paruh 

doxycycline juga berkurang pada alkoholisme kronis. Doxycyline juga 

mengurangi efikasi kontrasepsi oral sehingga harus menggunakan kontrasepsi 

barrier selama penggunaan doxycycline dan sampai 1 minggu setelah terapi. 

Penggunaan doxycycline meningkatkan  toksisitas methotrexate dan efek sinergis 

beta-laktamase (Leggat, 2009; Holmes dan Patrick, 2009). 

 

 



20 
 

 
 

2.3.4 Dosis pemberian 

Doxycycline merupakan golongan tetracycline yang bersifat lipofilik, memiliki 

waktu paruh yang lama dan konsentrasi puncak yang baik sehingga dapat 

diberikan dosis 200 mg perhari peroral. Konsumsi oral harus disertai banyak 

konsumsi air dan posisi tetap tegak sampai 30 menit untuk mencegah refluks.  

Dosis maksimum perhari adalah 300 mg (Holmes dan Patrick, 2009; Jumbe dan 

Michael, 2003).  

2.3.5 Penggunaan Klinis 

Doxycycline merupakan antibiotik spektrum luas untuk gram positif, gram 

negatif, dan atipikal bakteri. Penggunaan doxycycline dalam jangka waktu lama 

juga digunakan pada berbagai penyakit seperti pada infeksi traktus respirasi 

Community Acquired Pneumonia (CAP), eksaserbasi bronkitis kronik, bakteri 

atipikal seperti Mycoplasma pneumonia, Chlamydophyla spp, Legionela spp, 

Streptococcus pneumonia, dan Haemophilus influenza, prostatitis kronis ( selama 

4 minggu), Lyme disease (selama 2 – 4 minggu), sifilis primer atau sekunder 

(selama 2 – 4 minggu), malaria (selama 4 minggu), Brucellosis pada dewasa 

(selama 6 minggu) dan penyakit  non infeksi (acne vulgaris, periodontitis, rosacea, 

pyoderma gangrenosum, sarcoidosis, multiple sclerosis, aortic aneurysma, 

rheumatoid arthritis, malformasi pembuluh darah, dan metastasis kanker). 

2.3.6 Efek Samping 

Holmes dan Patrick, (2009) melaporkan efek samping tersering pada penggunaan 

doxycycline yaitu fotosensitivitas, mual dan muntah. Efek samping yang jarang 

terjadi yaitu sindrom Steven Johnsons karena alergi, dan resiko hepatotoksisitas 
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yang paling rendah dibandingkan obat lain dari golongan tetracycline (Leggat, 

2009).   

  

 


