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Akne vulgaris adalah suatu penyakit yang menjadi permasalahan tersendiri bagi 

para remaja khusus wanita. Oleh karena itu, para wanita berusaha untuk mengatas i 

masalah tersebut dengan mencari obat dari Akne vulgaris. Salah satu obatnya yang 

sering digunakan adalah golongan retinoc acid yang di kombinasi dengan antibiotik.  

Obat golongan asam retinoid adalah turunan vitamin A yang mencegah 

pembentukan komedo dengan menormalkan deskuamasi epitel folikular. Pemberian 

dosis obat ini diberikan secara topikal. Walaupun dosis yang digunakan di campur pula 

dengan antibiotik, hal tersebut dapat menimbulkan efek samping okular yang salah 

satunya adalah Dry Eye Syndrome. 

Asam retinoid topikal bersama dengan antibiotik menurut penelitian Bayhan et 

al menyebabkan ketidakstabilan lapisan air mata, sehingga mengganggu kualitas air 

mata (tear film) dan kuantitasnya. Selain hal tersebut, kulit yang mengalami jerawat 

meningkatkan penyerapan sistemik sehingga mengembangkan efek samping okular 

dari obat jerawat tersebut yang salah satunya yaitu Dry Eye Syndrome. 

Obat topikal yang digunakan pada wajah akan mengalir dengan keringat melalui 

kelopak mata kemudian mencemari kantung conjunctiva sehingga menyebabkan iritas i 

permukaan okular. Bila mata mengalami iritasi, hal tersebut akan menyebabkan 

kualitas dan kuantitas air mata terganggu sehingga pada akhirnya akan terjadi Dry Eye 

Syndrome.  

Dry Eye Syndrome dapat ditandai dengan gejala seperti sensasi tergores, berpasir, 

gatal, kemerahan, sekresi mukus berlebih pada mata. Tanda-tanda yang di dapatkan 
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secara makros maupun mikroskopis yaitu hiperemi konjungtiva, penurunan meniscus 

air mata, permukaan kornea yang iregular dan debris pada air mata. 

Tanda-tanda tersebut dapat terlihat melalui beberapa pemeriksaan yaitu Uji 

Schrimer 1, Uji Schirmer II, Uji Ferning, Tear Break Up Time (TBUT) dan Tes 

Pewarnaan Fluoresin serta dapat digunakan sebagai penegakkan diagnosis. 

Selain pemeriksaan diatas, Dry Eye Syndrome dapat ditegakkan pula melalui 

kuesioner yang sudah dipakai oleh banyak klinik mata di luar negeri dan salah satunya 

adalah Standardized Patient Evaluation of Eye Dryness (SPEED). 

Standardized Patient Evaluation of Eye Dryness (SPEED) adalah sebuah 

kuesioner singkat yang dirancang untuk mengidentifikasi pasien dengan penyakit mata 

kering yang tidak terdiagnosis. Survei empat-pertanyaan memungkinkan pasien untuk 

mengartikulasikan gejala mereka sebelum konsultasi ke dokter mata. Kuesioner 

SPEED menyajikan empat kelompok gejala mata kering yang paling sering dialami 

dan meminta pasien untuk mencentang kotak untuk semua gejala yang berlaku untuk 

mereka. 

Interpretasi dari SPEED cukup mudah, ketika dibentuk secara akurat. Pendekatan 

yang pertama-tama adalah melihat skor SPEED, yang diturunkan dengan 

menjumlahkan nilai-nilai ke respons positif dalam kotak centang FREKUENSI dan 

DERAJAT KEPARAHAN. Interpretasi dari hasil tersebut di golongkan menjadi 3 

yaitu ringan, sedang dan berat. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Terdapat hubungan antara penggunaan obat jerawat (Akne Vulgaris) terhadap 

derajat keluhan Dry Eye Syndrome. 

 


