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line) atau tahap 3 (third line) dari glaukoma, yaitu 
sebagai terapi tambahan atau pengganti pada 
pasien-pasien glaukoma tak terkontrol obat, dan juga 
pada pasien-pasien dengan kontraindikasi terhadap 
beta bloker. 1•2 

Klonidin merupakan generasi pertama obat 
golongan ini yang dipercaya efektif sebagai penurun 
tekanan intra okuler tetapi mempunyai efek hipotensi 
yang signifikan. Apraklonidin dan brimonidin adalah 
obat-obat yang bersifat agonis selektif terhadap alfa- 
2 yang telah dikembangkan sebagai terapi 
glaukoma. Tidak seperti klonidin, apraklonidin tidak 
mempunyai efek yang signifikan terhadap tekanan 
darah, tetapi berhubungan dengan tingginya 
kejadian alergi. Brimonidin bersifat lebih selektif 
terhadap reseptor alfa-2 dibanding dengan 

PENOAHULUAN 
Glaukoma merupakan suatu penyakit yang 

umumnya ditandai dengan suatu neuropati optik 
yang mengakibatkan hilangnya lapang pandangan 
dengan peningkatan tekanan intra okuler (TIO) 
sebagai faktor resiko primernya. Pada umumnya 
tingkat tekanan intra okuler normal pada populasi 
adalah 10-22 mm Hg.1 

Obat-obatan glaukoma menurunkan tekanan 
intra okuler dengan menekan produksi humor akuos 
atau dengan meningkatkan pembuangan (outflow) 
melalui interaksi dengan reseptor-reseptor di badan 
siliar atau pada jalur pembuangannya. Efek reseptor 
alfa-2 yaitu menurunkan tekanan intra okuler dan 
mempunyai efek neuroproteksi. Preparat agonis 
alfa-2 diindikasikan sebagai terapi tahap 2 (second 

Keyword: brimonidine, alpha 2 adrenoceptor agonist, IOP reduction, neuroprotection 

Brimonidine is a highly selective alpha2-adrenoceptor agonist which reduces intraocular pressure (IOP) by 
reducing aqueous humor production and increasing aqueous humor outflow via the uveoscleral pathway. Brimonidine is 
indicated for the topical management of open-angle glaucoma or ocular hypertension. 

The recommended dose of brimonidine 0.2% is one drop in the affected eye two or three times daily, approximately 
three hours apart. A dose-response effect was observed after single dose administration of brimonidine to patients with 
glaucoma or ocular hypertension; IOP reductions from baseline of 16.1, 22.4 and 30.1% were achieved after 
administration of brimonidine 0.08, 0.2 or 0.5%, respectively. 

The most frequent adverse events associated with brimonidine therapy were oral dryness (30.0%), ocular 
hyperaemia (26.3%) and ocular burning and/or stinging (24.0%). 

Brimonidine may have the potential additional benefit of providing neuroprotection for glaucoma patients. Studies 
have already demonstrated that brimonidine meets 3 of the 4 criterion used in evaluating neuroprotective agents, and 
clinical trials are in progress to determine whether brimonidine also fulfills the last criterion and is there neuroprotective 
effect in human eyes. 
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Dinamika Humor Akuos 
Humor akuos merupakan cairan jernih tak 

berwarna yang secara aktif disekresi oleh prosesus 
siliaris. Humor akuos mengisi bilik mata depan dan 
belakang, dibentuk dari plasma darah dan disekresi 
oleh epitel siliar tak berpigmen. Humor akuos 
merupakan sumber makanan dari lensa dan kornea 
yang avaskuler dan sebagai sarana untuk 
pembuangan.4 
1. Produksi Humor Akuos 

Humor akuos diproduksi melalui dua tahap: 
• pembentukan filtrasi plasma dalam stroma 

dari bad an siliar 

Sadan siliar mengatur komposisi dan produksi 
humor akuos dan mempengaruhi lingkungan dan 
metabolisme ion dari lensa, kornea, dan trabecular 
meshwork. Fungsi ini membutuhkan adaptasi dari 
badan siliar untuk menyesuaikan perubahan yang 
cepat pada daerah permukaan dari l<onstriksi ke 
dilatasi dan untuk pergerakan ion-ion. Sadan siliar 
adalah target farmakologis utama dalam terapi 
glaukoma. Sanyak terapi glaukoma bekerja pada 
penurunan tekanan intra okuler, seperti obat-obat 
adrenergik dan kolinergik dan prostaglandin, yang 
bekerja melalui reseptor-reseptor dan alur transduksi 
sinyal masing-masing .4 

Iris badan siliar diperkaya dengan berbagai tipe 
reseptor yang berikatan dengan berbagai agonis dan 
antagonis temasuk adrenergik, muskarinik 
kolinergik, dan peptidergik, prostaglandin, serotonin, 
platelet activating factor dan growth tector,' 

Gambar2. 
Duo lopison epitel yang membentuk blood aqueous barrier.' 
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dan makromolekul. • lkatan yang rapat antara sel 
epitel tak berpigmen yang berdekatan membentul< 
blood-aqueous benier?" 

I. 

Masing-masing prosesus siliaris dibatasi oleh 
lapisan epitel berpigmen yang bersambungan 
dengan retina pigment epithelium (RPE) dan lapisan 
epitel tak berpigmen yang bersambungan dengan 
neuroretina. Masing-masing prosesus juga 
mempunyai arteriole sentral yang berakhir pada 
jaringan yang kaya kapiler. Kapiler-kapiler dari 
stroma dan tiap-tiap prosesus siliaris saling 
berhubungan, yang akan memudahkan jalan cairan 

Gambarl. 
Bodon silioryong terdiri dori pars plicata don pars piano.' 
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ANATOMI DAN FISIOLOGI 
Anatomi 

Traktus uvea terdiri dari 3 struktur: iris, badan 
siliar, dan koroid. Otot polos pada iris dan badan siliar 
tidak sama dengan otot polos pada bagian tubuh 
lainnya, yaitu berasal dari neuroektoderrn.' 

Iris adalah jaringan berpigmen yang 
mempunyai fungsi menggerakkan diafragma antara 
bilik mata depan dan belakang, mengatur jumlah 
cahaya yang mencapai retina. Struktur yang dinamis 
ini, dapat dengan tepat dan cepat merubah diameter 
pupil pada rangsangan cahaya dan obat-obatan. • 
Sadan siliar memanjang dari akar iris sampai ora 
serrata. Di sisi temporal dengan ukuran 5,6-6,3 mm 
dan sisi nasal 4,6-5,2 mm. Terbagi dalam dua bagian 
: bagian anterior pars plicata (lebar 2 mm) dan 
posterior pars plana (lebar 4 mm). Pars plicata 
mengandung 70 jari-jari yang menghadap prosesus 
siliaris yang membentuk bilik mata belakang.5·6 

apraklonidin. Srimonidin menurunkan tekanan intra 
okuler melalui dua mekanisme, yaitu menekan 
produksi humor akuos dan meningkatkan 
pembuangan humor akuos melalui jalur 
uveosklera. 2•3 

Penggunaan Brimonidin . ~ 
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Macam Reseptor 
Konsep dari sebagian besar obat-obatan, 

hormon, dan neurotransmiter dalam menghasilkan 
efek biologis adalah berinteraksi dengan reseptor. 
Reseptor dari neurotransmiter dan hormon Rfilill.da 
tenetak pada permukaan sel, sedangkan reseptor 
hormon steroid terletak intraseluler. 4 

Secara farmakologis dan molekuler, terdapat 
tiga tipe utama reseptor adrenergik yaitu alfa-1, alfa- 
2, dan beta, dimana masing-masing dibagi lagi 
kedalam 3 atau 4 subtipe. Reseptor alfa-1 terdiri dari 
3 subtipe yaitu alfa-1A, 18, dan 1C. Reseptor alfa-2 
terdiri dari 4 subtipe yaitu alfa-2A, 28, 2C, dan 20. 
Reseptor beta terdiri dari 3 subtipe yaitu beta 1, 2, dan 
3_10.11 

Reseptor alfa-1 biasanya berfungsi 
memperantarai kontraksi otot polos, sementara 

Gambar 6. 
Mocom reseptor don lokosinyo di [onnqcn okuler.' 

lnervasi pada Iris Badan siliar 
Otot sfingter dan muskulus siliaris pada iris 

badan siliar diinervasi oleh serat parasimpatis dari 
nervus Ill (oculomotorius), dan impuls-impuls 
kolinergik diteruskan ke otot oleh asetikolin (Ach). 
Serabut otot dilator dari iris diinervasi oleh saraf 
simpatis dari ganglion servikalis superior, dan 
impuls-impuls saraf adrenergik diteruskan ke sel-sel 
ototoleh norepinefrin (NE).4 

Pada irisbadan siliar terdapat dua tipe utama 
reseptor otonom yaitu reseptor kolinergik yang 
menerima impuls dari neuron-neuron kolinergik, dan 
reseptor adrenergik yang menerima impuls dari 
neuron-neuron adrenergik. Reseptor-reseptor yang· 
terdapat pada sfingter iris dan muskulus siliaris 
adalah tipe kolinergik muskarinik, dan yang terdapat 
pada dilator iris adalah tipe alfa adrenergik. • 

01~ 

Gambar5. 
Pembuongon humor okuos rnelolui [olur non konvensionol 
(uveosklero) .1 

2. Jalur uveosklera (non konvensional) dengan 
jumlah 10% sisa dari pembuangan akuos. 

I . 

Gambar4 .. 
Pembuongon humor okvos melolui [olur konvensionol (trobekulor).7 

2. Pembuangan humor akuos (Aqueous Outflow) 
Humor akuos mengalir dari bilik mata belakang 

melaui pupil ke dalam bilik mata depan, dan keluar 
dari mata melaui duajaluryang berbeda." 

1. Jalur trabekular (konvensional) dengan 
jumlah hampir90% dari pembuangan akuos. 

Gambar3. 
No• /K' ATPase pump.' 

• pembentukan akuos dari hasil filtrasi melaui 
blood-aquous barrier 

Terdapat dua mekanisme yaitu: 
1. Sekresi aktif dari epitel siliar tak berpigmen 

yang menghasilkan jumlah yang banyak. 
2. Sekresi pasif melalui ultrafiltrasi dan difusi." 
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Muskulus siliaris yang diinervasi oleh saraf 
parasimpatis dan simpatis menyebabkan perubahan 
tonus muskulus siliaris yang mempengaruhi 
pembuangan humor akuos baik melalui jalur 
trabekular maupun uveosklera. Stimulasi saraf 
parasimpatis menyebabkan kontraksi muskulus 
siliaris dan stimulasi saraf simpatis menyebabkan 
relaksasi. Kontraksi muskulus siliaris akan 
meningkatkan pembuangan humor akuos melalui 
jalur trabekular.13 

messenger.' 
Skemo oktifosi don inhibisi dori odenilot siklose sebogoi second 
Gambar9. 
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Reseptor alfa-2 memainkan peranan yang 
dominan pada reseptor presynap dalam neuron 
adrenergik. Mereka akan berpasangan dengan 
protein Gi yang bersifat menghambat adenilat 
siklase. Stimulasi pada reseptor ini mengakibatkan 
hambatan adenilat siklase, yang diikuti dengan 
penurunan kadar cAMP. Proses menurunnya 
pelepasan norepinefrin endogen pada gilirannya 
akan menurunkan produksi humor akuos.12 

Gambar8. 
Si stem sore! otonom podo pembentukon cAMP do lorn epitel silior," 
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Neurofisiologi dan Proses Biokimia 
Potensial aksi yang menyebar ke dalam akson 

menyebabkan penggabungan vesikel sinap dengan 
membran presynap. Hal ini mengakibatkan 
pelepasan transmiter ke dalam synaptic cleft. Pada 
badan siliar akson adrenergik ini sebagai eferen dari 
sistem saraf simpatik, yang berasal dari ganglion 
servikalis superior. Transmiter yang dilepaskan dari 
neuron adrenergik ini adalah suatu katekolamin, 
yaitu norepinefrin. Granula juga dapat melepaskan 
ko-transmiter yang merupakan suatu peptida. 
Setelah terlepas kedalam synaptic cleft, transmiter 
ini akan berdifusi melewati sinap dan berinteraksi 
dengan reseptor postsynap. Pada badan siliar, 
reseptor postsynap ini didominasi oleh reseptor beta- 
2. Reseptor beta-2 akan berpasangan dengan 
protein Gs yang menstimulasi adenilat siklase yang 
akan meningkatkan kadar adenosin 3', 5' siklik 
fosfatase (cAMP) yang akan meningkatkan produksi 
humor akuos." 

Gambar7. 
Mocom reseptor odrenergik don fungsinyo.' 
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reseptor alfa-2 berfungsi memperantarai 
penghambatan umpan balik dari terminal saraf 
simpatik dan parasimpatik presynap. Reseptor beta- 
1 terutama ditemukan di jantung, yang berfungsi 
memperantarai efek stimulasi. Reseptor beta-2 
berfungsi memperantari relaksasi otot polos pada 
pembuluh darah dan di bronkus.' 

Pada mata manusia terdapat reseptor 
adrenergik alfa-1, alfa-2, beta-1 dan beta-2. 
Reseptor alfa-2 pada mata manusia terletak pada 
epitel iris e i iliar, muskulus siliaris, retina=- n 
re ma pigment epithelium (RPE). Pada badan siliar, 
iris, dan RPE didominasi oleh reseptorsTI6tipe alfa: 
2T3'dan 2C. Sedangkan pada neurosensori retina 
didominasi subtipe alfa-2Adan sedikit alfa-2C.11 
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Menurut panduan American Academy of 
Ophthalmology, pasien glaukoma dengan kerusakan 
ringan (penggaungan papil saraf optik tanpa 
gangguan lapang pandangan), target tekanan intra 
okuler permulaan adalah 20% - 30% lebih rendah 
dari tekanan intra okuler awal. Pasien dengan 
kerusakan lebih lanjut, target tekanannya dapat 
diturunkan menjadi 40% atau lebih dari tekanan 
awal. Pasien dengan glaukoma tekanan normal 
(Normal Tension Glaucoma) target permulaannya 
adalah paling sedikit 30% dari tekanan awal. Pasien 
dengan hipertensi okuli yang mempunyai tekanan 
intra okuler lebih dari 30 mm Hg tanpa tanda 
kerusakan saraf optik, target tekanannya paling 
sedikit 20% dari tekanan awal." 

Gambarl 1. 
Foktor foktor yang mempengoruhi target tekonon intro okuler." 

(SHORT) 
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Suatu target tekanan intra okuler harus ditentukan 
sebagai tujuan terapi jangka panjang, hal ini harus 
diputuskan berdasarkan individu dengan 
mempertimbangkan manfaat dan resiko terapi pada 
masingmasing pasien." 

Target tekanan intra okuler dapat didefinisikan 
sebagai suatu perkiraan rata-rata tekanan intra 
okuler yang diperoleh dengan terapi yang 
diharapkan dapat mencegah kerusakan lebih 
lanjut. 's.11 

2. Penentuan Target Tekanan Intra Okuler 
Tidak ada tingkatan baku dari tekanan intra 

okuler yang dianggap sebagai target ideal pada tiap 
tiap pasien. Target yang ditentukan tergantung pada 
beberapa faktor, yaitu tekanan intra okuler awal, 
derajat kerusakan, harapan hidup pasien":", umur 
pasien dan riwayat kesehatan pasien.16 

' ® TARGET IOP 

1. Target Tekanan Intra Okuler 
Hubungan antara tekanan intra okuler dan 

kerusakan visus telah diterangkan secara jelas, 
penurunan tekanan intra okuler pada tingkatan yang 
tepat akan mengurangi resiko kerusakan visus. 

PRINSIP TERAPI GLAU KOMA 
Tujuan terapi glaukoma melindungi lapang 

pandangan pasien dan rnencegah penurunan fungsi 
visual yang berhubungan dengan penyakit ini. Dalam 
pemilihan rangkaian terapi terbaik untuk mencapai 
tujuan ini, kita harus fokus pada tiga target terapi 
yaitu: tekanan intraokuler, fasilitas pembuangan 
(outflow) dan sel ganglion retina (RGC).14 

Tekanan Intra Okuler 
Yang pertama dan target yang paling nyata dari 

terapi glaukoma adalah tekanan intra okuler. 
Peningkatan tekanan intra okuler adalah faktor 
resiko primer sebagai perkembangan dan 
progresifitas glaukoma,. beberapa penilitian 
menunjukkan penurunan tekanan intra okuler dapat 
membatasi progresifitas dari glaukoma dan 
memperlambat kerusakan fungsi visual.":" 

Gambar 10. 
Pengoruh !onus muskulus silioris podo pembuongon melolui jolur 
trobekulor don uveosklero .13 

Stimulasi pada saraf simpatis menurunkan 
pembuangan melalui jalur trabekular tetapi tidak 
memberikan efek pada pembuangan melalui jalur 
uveosklera. Agonis adrenergik tidak meniru efek dari 
stimulasi saraf simpatis meskipun mempunyai efek 
langsung pada jaringan trabekular dan 
meningkatkan pembuangan melalui jalur 
uveosklera, kemungkinan melalui proses pelepasan 
prostaglandin.13 
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Farmakodinamik 
Mekanisme kerja 

Brimonidin menurunkan tekanan intra okuler 
melalul dua mekams.rne.....keija... ya1tu mengurangi 
produksi humor akuos dan men_l_n__gl§t~ 
pem~(outf/ow) humor akuos melalui j~lur_ 
uveoskiera. Penurunan tekanan intraokuler 
diperantarai oleh stimulasi adrenoseptor alfa-2 di 
mata.3 

Secara in vitro dengan autoradiografi, jumlah 
yang besar dari ikatan spesifik antara brimonidin dan 
reseptor teridentifikasi pada iris dan epitel siliar 
manusia. Jumlah yang lebih kecii dari ikatan juga 
terdapat pada muskulus slllans. retina, retinal 
pigment epithelium (RPE) dan koroid .3 

1. Efek pada Dinamika Humor Akuos 
Aliran humor akuos mengalami penurunan 20% 

pada mata yang mendapat terapi dan 12% pada 
mata kontralateral pada pasien-pasien dengan 
hipertensi okuli yang mendapat terapi brimonidin 
0,2% dua kali sehari selama 1 minggu. S..e.b.ag_ai 
tambahan, diperkiraka~j.a-?-(-peni.o.g.l<-a.t.an 
pemb~~~la!t.H--Jah:iHtVeesklera 
sebesar 5 kali pada mata yang mendapat terapi, 
tetapi hal ini tidak terjadi pada mata kontralateral. 
Brimonidin tidak mempunyai efek terhadap tekanan 
vena episklera.3•19 

Brimonidin menyebabkan stimulasi 
pembuangan melalui jalur uveosklera. Peningkatan 

Sebagai larutan, brimonidin tartrat 0,2% merupakan 
larutan yang jernih, berwarna kuning kehijauan. 
Mempunyai osmolaritas 280-330 mOsml/kg. 18 

Struktur kimio brirnonidin tortrot." 
Gambar 12. 

'fOOH 
H-C-OH 

m>--{:--u 
COOR 

i. 

FARMAKOLOGI 
Stuktur Kimia 

Brimonidin tartrat adalah golongan selektif 
agonis alfa-2 adrenergik. Nama kimia Brimonidin 
tartrat adalah 5-bromo-6-(2-imidazolidinylidene 
amino) quinoxaline L-tartrate. Yang mempunyai 
berat molekul 442.24 sebagai garam tartrat dan la rut 
dalam air (34 mg/ml) dengan pH 6.5. 
Struktur formulanya adalah: C11H10BrN5 C4H606 

'I 
.,1 
:i 
'I 

'·1 

Sel Ganglion Retina (RGC) 
Target ketiga dari terapi glaukoma adalan sel 

ganglion retina. Kematian sel ganglion retina pada 
glaukoma dapat terjadi karena beberapa sebab, 
antara lain insufisiensi vaskuler, blokade transport 
akson, difusi bahan-bahan toksik ke dalam sel saraf, 
atau pemicuan proses apoptosis. Terapi yang 
ditujukan secara langsung untuk melindungi sel 
ganglion retina dari semua jejas merupakan tujuan 
akhir dari terapi glaukoma karena suatu strategi dari 
neuroproteksi dapat menjaga fungsi visual 
pasien.14 

. I 

I 

Fasilitas Pembuangan (Outflow) 
Target kedua dari terapi glaukoma adalah 

fasilitas pembuangan (outflow). Bila tekanan intra 
okuler berada dalam keadaan stabil, produksi humor 
akuos sama dengan pembuangan akuos melalui 
jalur trabekuler dan uveosklera. Perubahan 
keseimbangan antara produksi dan pembuangan 
menghasilkan perubahan tekanan intra okuler." 

Pada mata yang mengalami glaukoma, fasilitas 
pembuangannya tidak normal. Gangguan pada 
fasilitas pembuangan ini akan mengakibatkan 
tingginya tekanan intra okuler dan besarnya fluktuasi 
diurnal dari tekanan intraokuler yang sering 
ditemukan pada pasienpasien glaukoma.14 

3. · Variasi Diurnal 
Pada individu normal tekanan intra okuler 

bervariasi antara 2-6 mmHg selama periode 24 jam, 
sesuai perubahan produksi humor akuos. Tekanan 
yang lebih tinggi, fluktuasi yang lebih besar, dan 
fluktuasi diurnal yang lebih dari 10 mm Hg memberi 
kecenderungan kearah glaukoma.1 

. ..., 
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Metabolisme don Ekskresi 
Penelitian secara in vitro dan in vivo 

menunujukkan bahwa brimonidin mengalami 
metabolisme hepatik lebih lanjut. Lebih dari 11 
metabolit telah diidentifikasi pada percobaan.secara 
in vitro menggunakan hati manusia dan mikrosome 
hepar. Oksidasi dari brimonidin oleh aldehid 
oksidase hepar telah dilibatkan oleh jalur utama 
metabolisme pada manusia, yang menghasilkan 
bentukan 2-oxobrimonidin, 3-oxobrimonidin, dan 
2,3-dioxobrimonidin.3 

Seperti obat-obat lain yang digunakan secara 
topikal pada mata, absorbsi dan retensi dari 
brimonidin dapat ditingkatkan oleh ikatan obat 
dengan melanin okuler. Brimonidin telah ditunjukkan 
mempunyai afinitas pada jaringan okuler yang 
mengandung melanin secara in vitro dan in vivo. 
Konsentrasi puncak (Cm.,) dari obat pada iris badan 
siliar diperkirakan 4 kali lebih besar pada mata kelinci 
yang berpigmen daripada yang albino setelah 
pemberian tunggal dengan brimonidin 0,5%. Waktu 
untuk mencapai cmax (tma,) adalah 90 dan 40 menit. 
Pada sukarelawan yang sehat nilai Cm•• plasma 
adalah < 0,3 µg/1 setelah pemberian tunggal dari 
brimonidin 0,08%, 0,2%, atau 0,5% pada kedua 
mata dan nilai tm0,berkisar antara 1 sampai 4 jam.3 

Gambar 13. 
Skemo uruton penetrosi obot melolui korneo, konjunqtivo ke joringon 
posterior." 

lntraoculer 
tissues 

Sciera 

Conlunctlva 

Preeomeal ocular surface 

> humor akuos > badan siliar > sklera anterior > 
konjungtiva > lensa. Bila diberikan langsung melalui 
konjungtiva, urutan konsentrasinya adalah sebagai 
berikut: konjungtiva > kornea > sklera anterior > 
badan siliar> iris> humorakuos > lensa.21 

_I~ 

uwr= i i j''1 : 

2. Efek pad a Tekanan Intra Okuler 
Efek dari dosis responsif brimonidin terhadap 

tekanan intra okuler; terjadi penurunan tekanan intra 
okuler sebesar 16,1%, 22,4% dan 30,1% pada 
pasien dengan hipertensi okuli atau glaukoma yang 
mendapat terapi brimonidin 0,08%, 0,2% atau 0,5%. 
Puncak dari efek hipotensi ini terjadi 2 jam setelah 
pemberian dan bertahan sampai 12 jam. 
Pengurangan efek dalam menurunkan tekanan intra 
okuler dari brimonidin terjadi selama minggu-minggu 
awal pemberian terapi, efek ini akan mendatar 
setelah 1 bulan, dan akan memberikan efek 
penurunan tekanan intra okuler yang signifikan dari 
tekanan dasar. Brimonidin tidak memberikan efek 
atau sedikit memberikan efek penurunan tekanan 
intra okuler pada mata kontralateral.' 

3. Efek Sistemik 
Brimonidin menyebabkan penurunan ringan 

dari tekanan darah sistolik dan diastolik serta 
frekuensi denyut nadi. Dalam penelitian pada 
pasien-pasien dengan glaukoma dan hipertensi 
okuli, selama 12 bulan rnenggunakan brimonidin 
0,2%, rata-rata tekanan darah sistolik dan 
diastoliknya mengalami penurunan 3,52-0,64 mmHg 
dan 1,7-1,04 mmHg. Rata-rata frekuensi denyut nadi 
menurun 0, 1-3, 1 kali/menit.3 

Farm a koki netik 
Absorbsi don Distribusi 

Penetrasi melalui kornea merupakan jalur 
primer dari obat untuk mencapai humor akuos dan 
segmen anterior setelah pemberian topikal. 
Sedangkan rute konjungtiva atau sklera dari 
penetrasi obat merupakan jalan masuk ke badan 
siliar dan jaringan posterior. Pada percobaan in vivo 
pada mata kelinci, pemberian brimonidin secara 
langsung kontak dengan kornea menunjukkan 
urutan konsentrasinya sebagai berikut: kornea > iris 

- 

produksi dan pelepasan prostaglandin endogen 
secara lokal merupakan sebab yang memungkinkan. 
Agonis adrenergik merangsang sintesa 
prostaglandin di jaringan okuler dan rnelepaskan 
prostaglandin kedalam bilik mata depan. Agonis alfa- 
2 _gd.reo.ecgik merelaksasi muskulus siliaris 9..an 
dengan cara ini dapat meningkatkan pembuangan 
akuos humor melalui jalur uveosklera." 
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Dosis dan Penggunaan 
Sebagai terapi glaukoma sudut terbuka dan 

hipertensi okull, dosis yang direkomendasikan dari 
brimonidin adalah 2-3 kali sehari satu tetes. Jika 
menggunakan lebih dari satu obat mata topikal, 
penggunaan obat ini sebaiknya diberi jarak waktu 
lebih dari 5 menit. Pada persiapan operasi argon 
laser trabeculop/asty (ALT), brimonidin diberikan 
satu tetes 30-45 menit sebelum operasi dan segera 

lnteraksi obat 
Meskipun belum ada penelitian khusus tentang 

interaksi obat terhadap brimonidin tartrat, 
kemungkinan terdapat efek tambahan atau 
peningkatan dengan golongan CNS 
depresant(alkohol, barbiturat, opiat, sedatif atau 
anestetik) harus diperhatikan. Golongan agonis alfa- 
2 dapat menurunkan denyut nadi dan tekanan darah. 
Perhatian dalam penggunaan secara bersamaan 
dengan obat-obat seperti beta bloker (topikal dan 
sistemik), antihipertensi, dan/atau cardiac 
glycoside .3' 

18·22 
Antidepresan trisiklik telah dilaporkan dapat 
mengurangi efek hipotensi secara sistemik dari 
klonidin. Belum diketahui efek penggunaan secara 
bersama-sama dari brimonidin dengan antidepresan 
trisiklik pada manusia yang dapat rnernberlkan hasil 
gabungan dengan penurunan tekanan intra 
okuler.16·22 

menyatakan tidak ada pengaruh terhadap fertilitas 
dan fetus yang diakibatkan oleh brimonidin. Belum 
ada penelitian tentang penggunaan brimonidin pada 
wanita hamil, meskipun pada penilitian dengan 
binatang disebutkan bahwa brimonidin dapat 
menembus plasenta dan masuk ke dalam sirkulasi 
fetus pada tingkat yang terbatas. Penggunaan 
brimonidin pada kehamilan sebaiknya 
mempertimbangkan kemungkinan risiko terhadap 
fetusnya. Pada ibu menyusui, belum diketahui 
dengan pasti tentang ekskresi brimonidin melalui air 
susu manusia, meskipun pada penelitian terhadap 
binatang menunjukkan adanya ekskresi brimonidin 
melalui air susu. 15·22·23 

Karena brimonidin dapat menyebabkan rasa 
lelah dan/atau rasa mengantuk, hal ini dapat 
mengganggu aktifitas dalam mengemudi atau 
menjalankan mesin.3 

I 
1,: 
I! 
'I 

Peringatan dan Perhatian 
Meskipun brimonidin mempunyai efek minimal 

pada tekanan darah secara klinis, perhatian harus 
dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit 
kardiovaskuleryang berat. Belum ada penelitian efek 
penggunaan brimonidin pada pasien dengan 
gangguan hepar dan ginjal. Brimonidin harus 
digunakan secara hati-hati pada pasien dengan 
depresi, insufisiensi serebral atau koroner, 
Raynaud's phenomenon, hipotensi ortostatik, atau 
thromboangiitis obliterans. 18·22 

Pada kehamilan, brimonidin termasuk kategori 
B. Penelitian yang telah dilakukan pada tikus 

Kontraindikasi 
Kontraindikasi penggunaan brimonidin adalah 

pada pasien-pasien yang mengalami hipersensitif 
terhadap brimonidin tartrat dan komponennya. Juga 
pada pasien-pasien yang menggunakan terapi MAO 
(monoamin oksidase) inhibitor. Penggunaan pada 
anak berumur kurang dari 2 tahun juga merupakan 
kontraindikasi. 11·15·22 

.J··1 
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Percobaan pada binatang, ekskresi urin 
merupakan rute utama dari eliminasi brimonidin dan 
metabolitnya, jumlahnya diperkirakan 60- 70 % dari 
dosis yang digunakan secara oral atau intravena; 
ekskresi melaui feces diperkirakan 15-35% .3 

Waktu paruh eliminasi plasma (t112p) dari 
brimonidin dan metabolitnya berkisar antara 25 jam 
setelah pemberian dosis tunggal secara topikal pad a 
mata (0,08%, 0,2% atau 0,5%) sukarelawan yang 
sehat. Nilai klirens dan volume distribusi adalah 2, 1 
I/jam/kg dan 1 O I/kg pada kera setelah pemberian 
brimonidin secara intravena (0,05-0,26 mg/kg).3 

lndikasi 
Untuk menurunkan tekanan intra okuler pada 

pasien-pasien dengan glaukoma atau hipertensi 
okuli. Kemampuan untuk menurunkan tekanan intra 
okuler berkurang seiring waktu pada beberapa 
pasien. Hilangnya efek ini muncul pada onset yang 
bervariasi pada tiap pasien, dan sebaiknya dimonitor 
secara ketat. Pada konsentrasi 0,5%, brimonidin 
diindikasikan sebagai pencegah peningkatan 
tekanan intra okuler paska operasi pada pasien 
pasien yang dilakukan argon laser trabeculop/asty 
(ALT).1822 

', 
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Hubungan Brimonidin dengan Obat Anti 
Glaukoma lainnya 

Perbandingan efektifitas dari brimonidin 0,2% 
dan betaxolol 0,25% dua kali sehari menunjukkan 
rata-rata penurunan sebesar 5,6 mmHg dibanding 
3,5 mmHg dengan penggunaan selama 3 bulan 

Efek Slstemik 
Mulut kering merupakan manifestasi yang 

umum terjadi pada penggunaan brimonidin topikal. 
Keluhan ini dialami oleh 30% pasien. Perubahan 
tekanan darah sistolik dan diastolik serta denyut 
nadi pernah dilaporkan terjadi pada pasien-pasien 
yang menggunakan brimonidin topikal, tetapi 
perubahan ini secara klinis tidak signifikan.2·3·28 

Pada susunan saraf pusat efek yang timbul 
biasanya rasa lelah dan mengantuk pada 15,8%. 
Efek lain adalah sakit kepala yang dialami 18,7% 
pasien.2•3 

Brimonidin merupakan agonis selektif reseptor 
alfa-2 yang dapat menembus blood brain barrier. 
Pada percobaan pre-klinik pada kera menunjukkan 
beberapa bukti bahwa brimonidin mempunyai sifat 
menurunkan tekanan intra okuler melalui aktivasi 
reseptor di susunan saraf pusat, tetapi hal ini tidak 
tejadi pada manusia yang mana efek penurunan 
tekanan intra okuler bekerja secara perifer yaitu 
dengan menekan produksi humor akuos dan 
meningkatkan pembuangan melalui jalur 
uveosklera." 

Sindroma Charles Bonnet pada orang tua 
pernah dilaporkan sebagai efek samping brimonidin. 
Sindroma Charles Bonnet (CBS) ditandai dengan 
timbulnya halusinasi visual yang berulang atau 
persisten dan disertai gangguan visus prechiasma 
secara siqnlfikan." 

Efek pada susunan saraf pusat bila terjadi pada 
anak-anak dapat menimbulkan reaksi yang lebih 
berat seperti hipotermi, hipotoni, dan apnea.29 

Pernah dilaporkan tentang penggunaan brimonidin 
pada bayi yang mengakibatkan penurunan 
kesadaran, letargi, pucat, peningkatan frekuensi 
napas, dan kekeringan mukosa. Bahkan dapat 
terjadi depresi saraf pusat dan koma.""' 

atau peningkatan produksi humor akuos.21 

Efek Samping 
Efek Lokal 

Efek samping lokal yang terjadi diperkirakan 10- 
30 % dari pasien yang mendapat terapi brimonidin 
adalah hiperemi konjungtiva, rasa panas dan pedih 
pada mata, penglihatan kabur, rasa benda asing, 
hipertrofi folikel konjungtiva, dan rasa gatal; 3-9% 
pasien mengalami perubahan warna kornea 
(staining), erosi kornea, fotofobia, eritema palpebra, 
rasa nyeri, xeroptalmia, mata berair, mata kering, 
edema palpebra, edema konjungtiva, blefaritis, 
konjungtiva pucat, dan visus yang abnormal. 
Sedangkan kurang dari 3% timbul krusta pada 
palpebra, perdarahan subkonjungtiva, dan timbulnya 
sekret. 2• 

19 

Rasa gatal, konjungtivitis, hipertrofi papil dan 
folikel, dan blefaritis merupakan tanda yang 
patognomonis dari reaksi alergi terhadap brimonidin. 
Gejala ini biasanya timbul setelah 2 minggu sejak 
pemakaian awal, dan akan hilang dengan dihentikan 
pemakaiannya. Bahan pengawet yaitu 
benzalkoniurn klorida dapat juga menyebabkan 
alergi. Pasien yang mengalami reaksi alergi 
terhadap brimonidin biasanya juga mempunyai 
riwayat alergi terhadap obat anti glaukoma topikal 
lainnya (seperti beta bloker).24 

Uveitis anterior granulomatus juga pernah 
dilaporkan sebagai efek samping dari pemakaian 
brimonidin. Meskipun sangat jarang, efek samping 
ini biasanya timbul setelah 12 bulan pemakaian. 
Reaksi alergi seperti timbulnya konjungtivitis alergi 
diduga merupakan predisposisi terjadinya uveitis 
anterior. 25'28 

• 

Efek paradoksal dari pemakaian brimonidin 
merupakan hal yang tidak umum terjadi. Efek ini 
ditandai denqan peningkatan tekanan intra okuler 
antara 28 mmHg sampai 40 mmHg. Efek ini pernah 
dilaporkan terjadi pada beberapa pasien lanjut usia. 
Mekanisme yang memungkinkan terjadinya efek ini 
adalah penurunan fasilitas pembuangan, terjadinya 
trabekulitis, peningkatan tekanan vena episklera, 

setelah operasi. Benzalkonium klorida, sebagai 
bahan preservatif dari brimonidin dapat diserap oleh 
lensa kontak. Pasien pengguna lensa kontak 
sebaiknya menggunakan obat 15 menit sebelum 
pemakaian lensa kontak. 3•19•22 
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Secara umum prosentase penurunan tekanan 
intra okuler secara signifikan lebih besar brimonidin 
di banding dengan betaxolol (15, 1 % vs 12,4% ).3 

Perbandingan efektifitas dari brimonidin 0,2% 
dengan timolol 0,5% dua kali sehari menunjukkan 
brimonidin mempunyai efek yang sama dalam 
menurunkan tekanan intra okuler yaitu sekitar 26% 
pada waktu puncak (2 jam setelah pemberian). 
Tetapi pada waktu 12 jam setelah pemberian atau 
waktu diantara dua puncak hanya terjadi penurunan 
sebesar 14-15% atau kurang efektif dibandingkan 
dengan timolol. Data jangka panjang menunjukkan 
peningkatan efektifitas pada waktu antara dua 
puncak dibandingkan dengan timolol. '·3 

Dalam penelitian lain perbandingan efektifitas 
brimonidin dan timolol serta penggunaan secara 
kombinasi keduanya pada mata normal 
menunjukkan hasil bahwa kombinasi kedua obat 
tersebut lebih besar dalam menurunkan tekanan 
intra okuler dibanding penggunaan secara tunggal. 
Tekanan intra okuler turun sebesar 20,3% dengan 
brimonidin dan 22,9% dengan timolol, sedangkan 
dengan kombinasi keduanya sebesar 34,7%. Hal ini 
menunjukkan efek aditif dari brimonidin terhadap 
timolol dalam menrunkan tekanan intra okuler, 
mekanisme ini terjadi terutarna dalam penekanan 
produksi humor akuos.32 

Kombinasi brimonidin dengan dorzolamid 
memberikan efek penurunan produksi humor akuos 
yang lebih besar daripada pemberian tunggal 
masing-masing obat, yaitu 37% pada kombinasi 
dibanding dengan 28% dengan brimonidin dan 19% 
dengan dorzolamid saja.33 

Camras dan Sheu (2005) meneliti 
perbandingan latanoprost dan brimonidin dalam 
menurunkan tekanan intra okuler diurnal. 
Penggunaan selama 6 bulan menunjukkan hasil 
penurunan tekanan intra okuler diurnal sebesar 5.7 
mmHg pada kelompok latanoprost dan 3, 1 mmHg 
pada kelompok brimonidin. Rata-rata perbedaan 
penurunan tekanan intra okuler diurnal sebesar 2,5 
mmHg. Selama terapi kelompok latanoprost 
menunjukkan fluktuasi tekanan intra okuler yang 
lebih kecil dari brimonidin. Latanoprost memberikan 
penurunan tekanan intra okuler yang lebih stabil 
daripada brimonidin." 

"'RIMONIDIN DAN EfEK NEUROPROTEKTIF 
Neuroproteksi 

Neuroproteksi adalah suatu paradigma terapi 
untuk memperlambat atau mencegah kematian 
neuron, dalam hal ini ditujukan pada sel ganglion 
retina dan akson-aksonnya (serat saraf optik), 
bertujuan untuk memelihara fungsi fisiologisnya. 
Neuroproteksi diarahkan pada penghambatan 
destruksi primer atau peningkatan mekanisme 
kelangsungan hidup dari sel ganglion retina atau 
serat saraf optik. Pada glaukoma, neuroproteksi 
menawarkan suatu · metode untuk mencegah 
kerusakan sel-sel ini yang ireverslbel." 
Kebanyakan dari penelitian tentang neuroproteksi 
difokuskan pada pencegahan kematian pada 
neuron-neuron, disamping memelihara hubungan 
antar neuron dan kapasitas fungsionalnya. Pada 
penelitian yang baru, menyatakan bahwa 
progresifitas dari glaucomatous optic neuropathy 
mungkin juga dapat dicegah atau diperlambat oleh 
obat-obatan yang memperlambat atau mencegah 
kematian (apoptosis) sel ganglion retina dan akson 
aksonnya. Pengobatan ini ditujukan pada 
penghambatan proses destruktif primer atau 
peningkatan mekanisme kelangsungan hidup 
dengan dasar pemikiran bahwa glaukoma adalah 
penyakit neurodegeneratif. Bahan-bahan berikut 
ini telah ditunjukkan mempunyai sifat 
neuroprotektif:5·35 

• Betaxolol 
• Brimonidin 
• Aminoguanidin 
• Memantin 
• Vitamin E 
• Ginkgo biloba 

Reseptor alfa-2 merupakan salah satu target 
dari hormon stres alami yaitu norepinefrin, jadi 
reseptor ini mungkin berperan dalam pengaturan 
ketahanan sel dan/ atau adaptasi sel untuk melawan 
stres atau trauma. Agonis alfa-z telah menunjukkan 
efek neuroproteksi pada tikus percobaan yang 
mengalami iskemia serebral. Aktifasi reseptor alfa-2 
dengan agonis seperti brimonidin telah menunjukkan 
efek peningkatan kelangsungan hidup neuron retina 
setelah mengalami berbagai trauma seperti iskemia 
sesaat, kerusakan nervus opticus, degenerasi 
fotoreseptor, hipertensi okuli kronls.":" 
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Beberapa penilitian klinis sedang 
dikembangkan untuk menentukan bahwa brimonidin 

Mekonisme brimonidin dolom meningkolkon foklor kehidupon sel 
gonglion.'8 

j B<;l-2 or Bclx ! -+ I Cell survlvlll 
Gambar14. 

1 

sebagai zat neruroprotektif, karena mempunyai 
reseptortarget pada retina. 38 

Brimonidin menunjukkan efek maksimal pada 
dosis 2 nM. Kent dan kawan-kawan melaporkan 
penelitian pengukuran konsentrasi brimonidin dalam 
vitreus setelah pemberian secara topikal selama 4 
sampai 14 hari pada mata pasien yang fakik, 
pseudofakia, dan afakia yang direncanakan 
dilakukan pars plana vitrektomi. Rata-rata 
konsentrasi brimonidin dalam vitreus adalah 185 nM. 
Konsentrasi ini diatas 2 nM yang merupakan kadar 
yang dibutuhkan secara maksimal untuk 
mengaktifkan reseptor adrenergik alfa-2.38'39 

Pada percobaan, efek neuroproteksi dari 
brimonidin diperantarai oleh aktifasi reseptor 
adrenergik alfa-2. Mekanisme dari stimulasi reseptor 
adrenergik alfa-2 dalam melindungi sel ganglion 
retina belum dimengerti sepenuhnya. Stimulasi 
reseptor adrenergik alfa-2 mungkin mengnambat 
sinyal mitokondria pro-apoptosis. Selanjutnya 
reseptor adrenergik alfa-2 dapat mengaktifkan anti 
apoptosis yaitu jalur Phosphatidyl lnositol-3 (Pl-3) 
kinase dan protein kinase. Jalur utama ini menaikkan 
kelangsungan hidup sel dengan menghambat 
apoptosis melalui inhibisi phosphorylation 
dependent dari sinyal molekul pro-apoptosis, 
termasuk BAD, caspase-9 dan aktifasi dari molekul 
anti-apoptosis seperti NF-Kappa B. Stimulasi 
adrenergik alfa-2 juga memudahkan aktifasi dari 
Extracellular signal-regulated kinase (ERK) dan 
meningkatkan sintesis faktor survival seperti bFGF 
dan BCL-2.38 

OIC02] 

Brimonidin sebagai Zat Neuroprotektif 
Brimonidin adalah agonis selektif adrenergik 

alfa-2 yang digunakan secara topikal untuk 
menurunkan tekanan intra okuler pada pasien 
pasien glaukoma. Brimonidin mempunyai manfaat 
tambahan yang potensial dalam memberikan efek 
neuroproteksi pada sel ganQlion retina pada pasien 
pasien glaukoma.38 

Efek seluler dari brimonidin diperantarai oleh 
reseptor adrenergik alfa-2. Penelitian secara 
imunohistokimia menunjukkan bahwa reseptor ini 
terdapat pada retina manusia, sapi, dan babi. Telah 
ditunjukkan juga bahwa reseptor adrenergik alfa-2A 
terdapat dalam lapisan sel ganglion dan lapisan 
nuklear dalam (inner nuclear) pada retina tikus. Oleh 
karena itu brimonidin memenuhi kriteria pertama 

Terdapat banyak jalur yang diaktifkan oleh reseptor 
alfa-2 yang kemungkinan dapat meningkatkan 
ketahanan neuron terhadap trauma. Hal ini termasuk 
aktifasi intraseluler kinase yang meningkatkan 
kelangsungan hidup sel dan menghambat 
pelepasan glutamat dan aspartat serta masuknya 
kalsium ke dalam sel. Glutamat dan aspartat akan 
terakumulasi pada saat akhir terjadinya iskemia. 
Aktifasi reseptor alfa-2 akan mengakibatkan 
hiperpolarisasi neuron-neuron dan menghambat 
presynap yang melepaskan glutamat, aspartat dan 
norepinefrin. 36'37 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 
reseptor alfa-2 dan jalur-jalur sinyalnya merupakan 
target obat yang baik untuk neuroproteksi retina. 
Penelitian-penelitian tersebut juga memunculkan 
pertanyaan kriteria apa yang dapat digunakan untuk 
membandingkan dan mengevaluasi obat-obatan 
yang mernpunyai potensi untuk digunakan sebagai 
bahan uji coba pada manusia secara klinis. Kriteria 
obat neuroprotektif pad a retina adalah:37 

• Harus mempunyai target spesifik di retina atau 
nervus opticus 

• Dapat mencapai retina pada kadar 
farmakologis 

• Mempunyai mekanisme kerja yang 
meningkatkan kelangsungan hidup neuron 
terhadap stres atau melindungi dari efek toksik 

• Menunjukkan aktifitasnya dalam percobaan 
klinis pada manusia 
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mempunyai potensi sebagai zat neuroprotektif dan 
menunjukkan aktifitas neuroprotektif pada mata 
manusia. Penelitian untuk menilai efek 
neuroprotektif dari brimonidin pada penyakit yang 
berkaitan dengan glaukoma dengan 
membandingkan efektifitas brimonidin dan timolol 
dalam melindungi lapang pandangan. Dalam satu 
penelitian, efek neuroprotektif dari brimonidin 
dievaluasi pada pasien-pasien dengan glaukoma 
sudut tertutup akut. Penelitian kedua adalah menilai 
efek neuroprotektif dari brimonidin pada pasien 
pasien dengan perdarahan papil. Sedangkan yang 
lainnya adalah penelitian-penelitian untuk 
mengevaluasi efek brimonidin pada pasien dengan 
gangguan lapang pandang yang progresif, pasien 
dengan hipertensi okuli, dan pasien dengan 
glaukoma tekanan normal." 
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