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I. Pendahuluan 
 
     Penggunaan Cornea Collagen Cross-Linking (CXL) telah berkembang secara 

pesat sejak pertama dijumpai pada tahun 1990. CXL yang pada mulannya hanya 

suatu peristiwa biomekanik, kini telah menjadi terapi primer dalam penanganan 

ektasia kornea di seluruh dunia. CXL memanfaatkan perubahan biokimia polimer 

jaringan kornea untuk menambah kekuatan  yang digunakan dalam manajemen 

terapi ektasia, infeksi kornea , ataupun komplikasi pasca-operasi bedah refraktif. 

Theo Seiler, merupakan tokoh penting dalam penemuan CXL. Dalam studi yang 

dilakukan di Departement of Ophthalmology Technische Universitat of Dresden, 

Seiler menggunakan sinar Ultraviolet (UV) untuk menstimulasi cross-linking 

melalui reaksi fotopolimerisasi dalam memperkuat stroma kornea. Keberhasilan 

efek fotopolimerisasi ini diteruskan pada percobaan terhadap organ mata babi yang 

menunjukkan peningkatan rigiditas kornea sebesar 70% dibandingkan dengan 

populasi kontrol. Hasil yang serupa juga dijumpai pada studi yang dilakukan pada 

mata kelinci dan kadaver manusia.1-3 

     Studi analisa pertama pada pasien dengan keratokonus dilakukan oleh 

Wollensak pada tahun 2003. Wollensek et al melakukan terapi CXL pada 23 mata 

dengan keratokonus yang progresif dan menunjukkan hasil adanya perlambatan dan 

flattening sebesar 70% dari seluruh subjek penelitian. Pada Desember 2006 Uni 

Eropa telah menyetujui penggunaan klinis CXL pada ektasia kornea dan fenomena 

ini berkembang secara cepat hingga regional Asia-Pasifik yang memulai 

menggunakan CXL pada tahun 2007. Tujuan sari kepustakaan ini adalah untuk 

memaparkan infomasi mengenai konsep dasar CXL, aplikasi klinis serta 

perkembangan CXL pada ektasia kornea.2,4,6 

   

II. Konsep Fundamental Cornea Collagen Cross-Linking (CXL) 
     
     Cross-linking merupakan suatu reaksi kimia  yang secara luas telah digunakan 

untuk mengeraskan dan mengawetkan sejak 3000 tahun yang lalu. Pada ilmu 

kedokteran gigi , proses pengerasan material untuk penambalan menggunakan 

reaksi cross-linking dengan induksi sinar UV. Reaksi kimia pada cross-linking 
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menimbulkan efek polimerisasi, yaitu suatu peristiwa terbentuknya ikatan kovalen 

antara dua molekul monomer, membentuk ikatan seperti anak tangga sehingga 

mengubah biomekanik pada material tertentu. CXL memanfaatkan sinar UV serta 

Riboflavin ( vitamin B2 ) sebagai prinsip dasar untuk menimbulkan polimerisasi 

pada stroma ektasia kornea.1,5 

 

 

 

 

 

  
Gambar 2.1. Efek Cross-linking pada Kornea. (A) Polimerisasi struktur kimia. (B)      

Perbandingan biomekanik kornea dengan CXL dan tidak. 
 Dikutip dari Randleman7 

                      
2.1. Penggunaan Riboflavin dan Sinar Ultraviolet A (UVA) pada CXL  
 
Riboflavin ( vitamin B2 ) pada CXL memiliki peran  penting sebagai photoinducer. 

Secara struktural senyawa ini mampu mengabsorbsi gelombang cahaya spektrum 

tinggi seperti sinar UVA. Photoinducer yang tereksitasi oleh sinar UVA akan 

menimbulkan reaksi fotokimia dan menghasilkan senyawa radikal bebas yang 

kemudian berikatan dengan kolagen kornea untuk membentuk efek polimerisasi. 6 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Biokimia Riboflavin dan sinar UVA pada CXL. 

               Dikutip dari Wollensak3 

 

Pada CXL,  sinar UVA akan mengubah Riboflavin menjadi bentuk triplet  (3RF) 

dan mengalami reaksi melalui jalur aerob dan anaerob untuk menghasilkan 

senyawa reactive oxygen species (ROS) atau radikal bebas. Jalur anaerob ( reaksi 
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tipe I ) menghasilkan ROS dengan berikatan langsung pada protein kolagen 

jaringan stroma, sedangkan pada jalur aerob ( reaksi tipe II ) triplet riboflavin akan 

bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksigen singlet yang lebih reaktif 

terhadap senyawa organik. ROS yang terbentuk melalui 2 jalur ini selanjutnya akan 

berikatan dengan zat amino diantara serat-serat kolagen stroma sehingga 

menyebabkan perubahan biomekanik kornea. 7,8 

     Komponen selanjutnya yang penting pada terapi CXL adalah penggunaan sinar 

UVA dengan intensitas yang adekuat dan aman. CXL menggunakan sinar UVA 

370 nm sesuai dengan absorbsi maksimal dari Riboflavin. Sinar UVA yang 

melebihi batas 436 nm dapat merusak retina dan apabila diberikan di bawah 300 

nm dapat merangsang terjadinya kerusakan DNA.   Protokol Dresden telah 

mengumumkan dosis ideal untuk hasil CXL yang maksimum dan efektif yaitu 

sebesar 3mW/cm2 selama 30 menit setara dengan energi sebanyak 5,4J/cm2. 

Intensitas yang lebih dari 45mW/cm2 akan menurunkan proses pengerasan secara 

signifikan dan dapat merusak struktur bola mata.1,7 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3. Garis Demakrasi Riboflavin 10 minggu setelah tindakan CXL 

                               menggunakan OCT Visante. 
                   Dikutip dari Fenzl8 

2.2.  Protokol dan parameter keamanan pada CXL 
 
    Prosedur dalam melakukan CXL memiliki 2 variasi. Pertama adalah Epithelial 

Off (Epi-off) CXL yang melepas epitel kornea sebelum diberikan senyawa 

riboflavin. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan kadar absorbsi riboflavin yang 

adekuat dalam pembentukan cross-linking dan efek polimerisasi. Kedua adalah 
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Transepithelial (Epi-on) CXL yang mana epitel kornea dibiarkan tetap intak 

sebelum pemberian senyawa photoinducer. Kedua teknik telah diterima oleh Food 

and Drug Administration (FDA) dan memiliki hasil yang baik dengan kelebihan 

dan kekurangan pada masing masing teknik.9,10  

     

 

 

 

 
Gambar 2.3. Prosedur tindakan CXL. (A) Pengaplikasian cairan riboflavin pada  

                  kornea. (B) Radiasi dengan sinar UVA. (C) Pemberian tambahan  
                         riboflavin durante operasi. 
             Dikutip dari Fenzl8 

     Protokol Dresden telah memberikan standar prosedur dalam melakukan terapi 

CXL. Pertama, terapi ini dilakukan pada kondisi steril di kamar operasi dengan  

permukaan mata dilakukan anestesi terlebih dahulu dengan propacain hydroclorida 

0,5%, setelah itu spekulum pada kelopak mata dipasang dan dilakukan pelepasan 

epitel kornea dengan menggunakan hockey stick blade, 8-10 mm di sentral kornea 

kemudian ketebalan kornea diukur, pada kebanyakan kasus teknik ini dilakukan 

pada kornea dengan ketebalan diatas 400nm, setelah itu cairan riboflavin isotonis 

0,1% diaplikasikan selama 30 menit. Kornea kemudian disinari dengan sinar 

ultraviolet A pada 365-370 nm selama 30 menit dengan ditambahkan tetes 

riboflavin tiap 3 menit selama penyinaran UVA dilakukan. Setelah penyinaran 

UVA selesai, spekulum kemudian dilepas dan diberikan moxifloxacin 

hydrochloride tetes mata 0,5%. Terakhir, tutup mata yang dilakukan tindakan 

dengan penutup mata bandage contact lens, pasien diberikan terapi antibiotik 

topical, anti inflamasi non steroid dan tetes mata lubrikan.1,8-10 

      Paramater keamanan dalam melakukan prosedur CXL berfokus pada 

perlindungan stem sel limbal, endotel kornea, lensa dan retina. Untuk prosedur yang 
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aman ketebalan kornea harus mencapai minimal 400 micrometer sebelum 

dilakukan pemberian riboflavin dan radiasi dengan sinar UVA. Terdapat modifikasi 

yang telah dilakukan seperti menggunakan senyawa riboflavin hiperosmolar 

sehingga dapat menambah ketebalan kornea dan mengurangi keterlibatan endotel 

pada saat penyinar sinar UVA, namun teknik ini belum diterima secara luas.10  

2.3.  Komplikasi Cornea Collagen Cross-Linking  
 
     Komplikasi pada terapi CXL dapat dijumpai sejak tahap pelepasan epitel 

dilakukan. Potensial komplikasi dapat berupa  infeksi, infiltrat yang steril, 

keterlambatan pada reepitelisasi, oedem, dan kekeruhan kornea akibat jaringan 

parut. Komplikasi ini dapat terjadi sebagai konsekuensi alami dari proses 

penyembuhan epitel atau iatrogenik dari pengobatan yang tidak memadai terutama 

akibat penggunaan obat tetes anti inflamasi nonsteroid (NSAID).7 

 
Tabel 2.1. Komplikasi Collagen Cross-Linking (CXL)  

                                 Dikutip dari Randleman7 

 

     Komplikasi yang terjadi akibat ketebalan epitel kornea yang abnormal termasuk 

diantaranya toksisitas endotel dan kegagalan terapi. Infiltrat stromal steril 

dihasilkan dari reaksi hipersensitivitas terhadap riboflavin ataupun sinar UVA pada 

stroma anterior. Keratitis adalah salah satu komplikasi yang dapat timbul akibat 

tindakan CXL meskipun diketahui bahwa kombinasi riboflavin dan UVA memiliki 

aksi antimikroba secara signifikan, hal ini dapat terjadi akibat adanya defek epital 

akibat penggunaan lensa kontak dan kortikosteroid topikal, diyakini juga bahwa 

prosedur CXL dapat memicu reaktivasi dari herpes simpleks menghasilan keratitis 

Komplikasi Cross-Linking 

Proses Primer Proses penyembuhan luka Komplikasi Flap LASIK* Stem sel Limbal 

Apoptosi Keratosit 

Kerusakan saraf 

Toksisitas Endotel 

Kegagalan terapi 

Keterlambatan reepitelisasi 

Infiltrat steril 

Infiltrzat Infeksius 

Kekeruhan kornea 

Sikatrik Kornea 

Striae pada Flap 

Keratitis Lamellar Difus 

Epitel Ingrowth 

Flap melting 

Keratitis 

Superfisial 

Kekeruhan Stroma 

Infiltrasi sel 

LASIK, Laser in situ keratomileusis 
*Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan riwayat LASIK yang menjalani CXL 
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herpes pada mata pasien. CXL secara umum termasuk terapi yang aman, 

komplikasi paling banyak berhubungan dengan prosedur epi-off dan terutama lebih 

disebabkan oleh debridement epitel dari pada prosedur CXL itu sendiri,2,8,9  

 

 

 

 
 

Gambar 2.4. Komplikasi CXL (A) Keratopaty Kristalin 3 minggu setelah CXL. (B)  
                        Sikatrik pada kornea 18 bulan setelah CXL 
            Dikutip dari Knutsson6 

III. Aplikasi Klinis Cornea Cross-Linking (CXL) 

     Indikasi primer penggunaan terapi CXL adalah penyakit ektasia kornea. Ektasia 

kornea merupakan suatu kondisi kegagalan biomekanik kronis yang 

mengakibatkan penipisan dan protrusi kornea tanpa adannya reaksi inflamasi akut. 

Keratokonus adalah penyakit ektasia kornea yang paling sering dijumpai. Penyakit 

ini bersifat bilateral dan  degenerasi terjadi akibat pelemahan kolagen stroma secara 

biokimia yang menyebabkan penipisan secara progresif sehingga menghasilkan 

bentuk kornea yang sangat cekung. Pada tahap awal penyakit ini tidak 

menimbulkan gejala yang signifikan , namun apabila terjadi secara progresif  

kelainan refraktif yang muncul ( miopia dan astigmatisma ) dapat mengganggu 

kualitas hidup pasien.6-8 

 

3.1. Stabilisasi Progresivitas Keratoconus pada orang Dewasa 

     Keratoconus sering terjadi pada usia 10-20 tahun. Progresivitas keratokonus 

menjadi faktor utama yang dapat menurunkan kualitas hidup dan mental seseorang. 

Progresivitas penyakit ini tidak hanya membutuhkan suatu rehabilitasi visual 

namun juga suatu penatalaksanaan cepat untuk menghambat perburukan. 

Penegakan diagnosis penyakit keratokonus dapat dilihat dari gejala serta 

pemeriksaan anterior dengan slitlamp. Fleischer’r rings merupakan suatu tanda 
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klinis yang dapat dijumpai karena adanya penumpukan ferritin akibat degenerasi 

sel basal epitel kornea yang menuju lapisan bowman. Tanda lainnya adalah Vogt’s 

striae yang muncul akibat kompresi membran descemet, Munson sign berupa 

penonjolan struktur kornea pada palpebra inferior yang terlihat dari atas pada saat 

pasien dalam posisi melirik ke bawah. Pemeriksaan penunjang berupa topografi dan 

tomografi kornea perlu dilakukan untuk menjadi dasar diagnosa serta parameter 

progresivitas penyakit.2,5,10 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.1. Tanda Klinis Keratokonus. (A) Fleischer’s ring (B) Vogt Striae (C)  
                           Munson sign (D) Rizzuti sign 
               Dikutip dari Gustavo10 

 

     Terapi CXL pada pasien Keratokonus dapat menstabilkan progresivitas penyakit 

secara signifikan. Studi klinis pertama dilakukan oleh Wollensak et al yang 

menunjukkan bahwa progresivitas perbaikan pasien dengan keratokonus yang 

mendapatkan terapi CXL terjadi dalam 2 tahun follow-up  dengan tajam penglihatan  

 yang semakin membaik. Beberapa studi selanjutnya dilakukan baik berupa pilot 

study maupun retrospektif yang semuanya menunjukkan hasil perbaikan tajam 

penglihatan terkoreksi dan tidak terkoreksi disertai dengan pendataran kornea pada 

area kornea yang menonjol.  Uji klinis pertama dilakukan oleh Witing-silva et al, 

A	 B	

C	 D	
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yang menunjukkan adanya pendataran keratometer yang menonjol secara 

signifikan dengan tajam penglihatan yang semakin membaik. Pada penelitian ini 

follow-up jangka panjang dilakukan selama 4 tahun dengan pendataran yang terus 

terjadi. Penelitian  tambahan selanjutnya dilakukan dan ditemukan juga adanya 

perbaikan aberasi sferis dan topografi kornea dalam jangka waktu yang panjang 

dengan rata rata perbaikan pada keratometri  mencapai 4,84D. 6,10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Gambaran Scheimflug pasien dengan keratokonus (A) Sebelum  

                             dilakukan CXL (B) Sesudah dillakukan CXL (C) Perbaikan  
                             regularitas kornea sebesar 4.6 D 
                 Dikutip dari Randleman7 

 

3.2. Ektasia Kornea pasca operasi 
 
     Ektasia kornea setelah operasi bedah refraktif dapat terjadi akibat adanya 

perubahan biomekanik pada area intralamelar dan intrafibrilar kolagen kornea yang 

menyebabkan terjadinya penipisan dan astigmatisma iregular yang progresif pada 

permukaan kornea. Ektasia kornea sering terjadi pada pasien pasca Laser In Situ 

Keratomileusis (LASIK), dan juga pada pasien pasca tindakan Photorefractive 

Keratectomy (PRK). Penggunaan terapi CXL pada pasien pasca tindakan bedah 

refraktif memberikan perbaikan yang signifikan. Penelitian awal melaporkan 

bahwa penggunaan CXL bermanfaat untuk menghambat progresivitas dan 

memperbaiki topografi kornea dalam 2 tahun follow up. Data kontrol juga 

menunjukkan hasil yang signifikan terhadap perbaikan tajam penglihatan  dalam 1 

tahun.3,7 

     Beberapa penelitian memberikan hasil yang positif terhadap penggunan CXL 

untuk menghambat progresivitas penyakit baik pada keratokonus dan ektasia 
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kornea pasca operasi, walaupun dengan kriteria indikator yang berbeda. Di 

Indonesia, sebuah laporan kasus yang dilakukan oleh guru besar di bidang ilmu 

kesehatan mata , Suhardjo P et al melaporkan 2 kasus pre keratokonus yang 

menjalani terapi CXL sebelum dilakukan tindakan PRK. Pasien pertama adalah 

seorang wanita berusia 17 tahun dengan riwayat mengganti kacamata berulang 

dalam 4 tahun terakhir dengan tajam penglihatan mata kanan adalah 6/20 dan 

koreksi maksimal tajam penglihatan 6/9 ( Speris (S) -0.75, Cylinder (C)-5.00 axis 

(X) 180 ), untuk mata kiri 6/15 dengan koreksi maksimal tajam penglihatan 6/9 ( 

S-1.25 C-3.75 x 5 ). Pasien kedua adalah seorang laki-laki berusia 18 tahun dengan 

riwayat ganti kacamata berulang dalam 6 tahun terakhir dengan tajam penglihatan 

mata kanan 4/60, koreksi maksimal 6/12 ( S-3.25 C-5.00 x 10 ), dan tajam 

penglihatan mata kiri 5/60, koreksi maksimal 6/9 (S-2.00 C-4.00 x 160 ).11 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3. Gambaran Scheimflug pasien dengan ektasi kornea pasca LASIK (A)  

                        Sebelum dilakukan CXL (B) Sesudah dillakukan CXL (C) Perbaikan  
                        regularitas kornea sebesar 4.1 D 
            Dikutip dari Randleman7 

     Kedua pasien memenuhi persyarat klinis keratokonus dengan dijumpai munson 

sign, vogt’s striae, fleischer’s ring dan Rizutti sign, begitu juga dengan pemeriksan 

penunjang seperti perimetri dan keratometri. Kedua pasien selanjutnya melakukan 

terapi CXL 1 bulan sebelum rencana tindakan PRK. Setelah tindakan CXL pada 

kedua pasien didapatkan hasil antara lain, pada pasien pertama, tajam penglihatan 

mata kanan menjadi 6/15 dengan koreksi maksimal 6/7.5 ( S-1.00 C-3.25 x 180 ), 

dan mata kiri menjadi 6/15 dengan koreksi maksimal 6/6 (S-1.00 C-4.50 x 5 ), dan 

setelah menjalani PRK tajam penglihatan kedua mata menjadi 6/6. Pada pasien 
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kedua, tajam penglihatan mata kanan setelah tindakan CXL adalah 6/20 dengan 

koreksi maksimal 6/7.5 (S-1.00 C-3.25 x 10 ),  dan mata kiri 6/30 dengan koreksi 

maksimal 6/6 ( S-1.50 C-2.50 x 160 ), dan kedua tajam penglihatan menjadi 6/6 

setelah dilakukan PRK. Dari hasil laporan kasus dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan CXL sebelum tindakan PRK merupakan suatu tindakan untuk 

memperkuat kornea sehingga mengoptimalkan hasil PRK.11,12 

 

3.3. Keratokonus Pediatrik 

     Kondisi keratokonus pada anak memiliki karakteristik yang sangat berbeda. 

Penggunaan CXL pada kasus keratokonus pediatrik merupakan harapan yang 

sangat besar untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Keratokonus yang 

muncul pada usia dini memungkinkan terjadi progresivitas yang lebih agresif 

dibandingkan pada dewasa. Terapi CXL harus segera dilakukan untuk menghambat 

progresivitas penyakit ini. Namun, informed consent dan konsultasi terhadap 

keluarga menjadi sangat penting karena manfaat terapi CXL dapat lebih singkat dan 

progresivitas penyakit dapat muncul kembali. Knutson et al melakukan penelitian 

kohort terhadap 43 pasien anak yang mengalami keratokonus. Pada hasil penelitian 

didapatkan suatu perbaikan yang signifikan dalam jangka 2 tahun follow up, antara 

lain pengurangan nilai maksimum keratometri (K-max) dari 59.30D menjadi 

57.07D, perbaikan visus dasar 0,59 LogMAR menjadi 0,46 LogMAR, dan best 

corrected visual acuity (BSCVA) dari 0,17 LogMAR menjadi 0,15 LogMAR. Studi 

lain dengan durasi yang lebih panjang selama 3 tahun menyimpulkan bahwa 

walaupun terjadi perbaikan yang signifikan pada 1 tahun pertama, namun beberapa 

subjek menunjukkan kemunculan kembali progresivitas keratokonus. 11,13 

     Penggunaan CXL pada populasi anak memiliki protokol yang berbeda baik 

dalam teknik, waktu terapi, durasi dari efek, dan parameter keamanan. Teknik Epi-

off   pada anak dapat meningkatkan risiko terjadinya kekeruhan kornea akibat 

jaringan parut dan keterlambatan dalam proses re-epitelisasi, serta intoleransi 

pasien terhadap nyeri pasca tindakan. Sedangkan penelitian menggunakan teknik 

Epi-on pada anak menunjukkan hasil  keratometri yang memburuk dalam 18 bulan, 

oleh karena itu teknik Epi-off masih menjadi pertimbangan pada populasi anak. 
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Penelitian lanjutan mengenai penggunaan CXL pada anak sangat dibutuhkan. Pada 

pasien dewasa aplikasi klinis CXl dapat dilakukan apabila progresivitas mulai 

terjadi pada keratokonus, sedangkan pada anak progresivitas dapat langsung terjadi 

sehingga keputusan untuk dilakukan terapi CXL harus segera dilakukan. 

Rekomendasi untuk dilakukan CXL pada anak dilakukan apabila progresivitas 

keratokonus terjadi dalam periode 3-6 bulan, dan sebuah studi mengatakan bahwa 

88% keratokonus pada populasi anak memilik durasi  progresivitas yang lebih cepat 

dari 3-6 bulan.13 

 

3.4. Penerapan CXL pada Keratitis 
 
     Kegagalan modalitas untuk penanganan keratitis menjadi dasar penggunaan 

CXL sebagai alternatif dalam memberikan perlindungan terhadap kerusakan 

kornea. Terapi CXL pada keratitis masih menjadi kontroversial oleh karena efek 

sinar UV dapat meningkatkan resistensi dari mikroorganisme.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.  Gambaran perbaikan ulkus kornea hipopion dengan terapi CXL (A)  
                     Kondisi awal (B) 2 hari setelah diobservasi (C),(D), 2 hari follow up  

                       setelah CXL, (E) 9 hari setelah CXL (F) gambaran pewarnaan ulkus  
                       yang sudah menghilang (G) 53 hari setelah CXL (H) perbaikan yang  

                         progresif pada Ulkus kornea 
             Dikutip dari Said14 
 
Sebuah studi yang dilakukan oleh Spoerl et al mengatakan penggunaan CXL dapat 

memperpanjang proses digestif jaringan kornea oleh enzim yang dihasilkan banyak 

mikroorganisme. Studi ini menggunakan senyawa kolagenase, pepsin, dan tripsin 

yang diberikan pada mata babi yang telah menjalani penyinaran UVA 3mW/cm2 

selama 30 menit. Hasil penelitian mengatakan terdapat perpanjangan waktu digestif 
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cornea yang mendapatkan terapi CXL, yaitu pada 14 hari, 13 hari, dan 5 hari, 

dibandingkan dengan data kontrol mata  yaitu  6 hari ,6 hari dan 2 hari. 6,14 

     Hingga saat ini masih belum dapat dijumpai secara pasti bagaiman CXL dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Proses yang mungkin dapat terjadi 

dapat dibagi menjadi 2, antara lain terjadinya perubahan struktur mikroorganisme 

akibat kerusakan asam nukleat mikroba oleh sinar UVA, dan terbentuknya 

perubahan struktur biomekanik kornea yang memperkuat rigiditas jaringan stroma 

kornea. Penggunaan CXL telah memberikan hasil yang baik pada penanganan 

keratitis akibat infeksi Staphylococcus aureus, P aeruginosa, Escherichia coli, 

Aspergillus, Fusarium dan Acanthamoeba. Studi meta-anailis yang mencakup 25 

jenis penelitian telah mengukur angka keberhasilan terapi CXL yang mencapai 

85,7% untuk keratitis bakteri, 90.9% keratitis akibat Acanthamoeba, dan  78,1% 

untuk keratitis jamur.5,14 

 

IV. Simpulan 

     Corneal Collagen Cross Linking adalah terapi terbaru yang terbukti efektif 

dalam menahan progresifitas penyakit ektasia kornea seperti keratoconus baik 

dewasa, anak anak, maupun pasca tindakan bedah refraktif. CXL meningkatkan 

ikatan diantara serat-serat kolagen kornea sehingga terjadi peningkatan rigiditas 

yang mengubah biomekanik stroma kornea. Penggunaan riboflavin dan sinar UVA 

merupakan komponen penting pada terapi CXL. Aktifitas senyawa ini 

menimbulkan reaksi polimerisasi yang memperkuat struktur kornea , mengubah 

struktur asam nukleat mikroorganisme, sehingga dapat menjadi alternatif dalam 

penanganan infeksi kornea.  
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