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CORNEAL CROSS-LINKING PROCEDURE FOR KERATOCONUS 

 

ABSTRACT 
Introduction: Keratoconus is a chronic progressive cornea ectasia disorder. The 

management of keratoconus varies, depending on the degree of keratoconus. Corneal 

cross-linking is the first modality that can stop the progression of keratoconus. This 

technique utilizes riboflavin (vitamin B2) as a natural photosensitizer and Ultraviolet-A 

(UVA). 

Purpose : To report corneal cross-linking procedure for keratoconus 

Case Reports: First, 30 years old female was diagnosed with mild keratoconus OD and 

moderate keratoconus OS. Second, 23 years old female was diagnosed with keratoconus 

OD + myopia gravior OD + corneal scar OS ec post corneal ulcer OS. Both patients on 

case reports performed standard corneal cross-linking or the Dresden protocol.   

Conclusion: Corneal cross-linking is a safe and minimally invasive modality as an option 

for keratoconus therapy. Further follow-up is needed to assess the effectiveness of the 

corneal cross linking in stopping the progression of keratoconus.  

Keywords : keratokonus, corneal cross-linking, riboflavin, ultraviolet A 

 

I. Pendahuluan 

     Keratokonus merupakan non-inflamasi ektasia kornea kronik yang bersifat 

bilateral dan asimetris, ditandai oleh penipisan stroma di bagian sentral atau 

parasentral yang bersifat progresif dan protursi di bagian apeks yang dapat 

mengakibatkan gangguan penglihatan jika tidak ditangani dengan baik. Gangguan 

penglihatan yang dapat terjadi yaitu myopia ringan, astigmatisma irregular, 

kekeruhan kornea dan pembentukan jaringan parut kornea.  Onset keratokonus 

terjadi pada usia remaja hingga usia 20-30 tahun. Prevalensi keratokonus yaitu 1 

per 2000 pada populasi umum. Keratokonus merupakan penyakit yang lebih banyak 

ditemukan pada ras asia dan asia tengah dibandingkan dengan ras kaukasian. Tidak 

ada preferensi gender dalam kasus keratokonus. Kelainan genetik dan sistemik yang 

disertai dengan faktor resiko seperti kebiasaan menggosok-gosok mata, inflamasi, 

atopi, penggunaan lensa kontak dan stress oksidatif memiliki peran dalam onset dan 

progesivitas keratokonus.1–3,4 

     Diagnosis keratokonus ditegakkan berdasarkan anamnesa, gejala klinis, hasil 

pemeriksaan keratometri dan topografi kornea. Tatalaksana keratokonus bervariasi, 

tergantung dari derajat keratokonusnya. Kontak lensa rigid gas permeable 

merupakan tatalaksana yang paling banyak digunakan. Pilihan bedah (Deep 

anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty) dipilih ketika 
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keratokonus tidak lagi dapat ditatalaksana dengan kontak lensa. Baik lensa kontak 

maupun keratoplasti hanya memperbaiki kualitas penglihatan, namun tidak dapat 

menghentikan progesifitas dari keratokonus. Corneal cross-linking merupakan 

modalitas pertama yang dapat menghentikan progesivitas keratokonus. Teknik ini 

memanfaatkan riboflavin (vitamin B2) sebagai fotosensitizer alami dan sinar 

Ultraviolet-A (UVA).5,6 

     Laporan kasus ini akan membahas lebih lanjut mengenai prosedur corneal cross-

linking pada pasien keratokonus. 

 

II.  Laporan Kasus 

     Pasien pertama seorang wanita, Ny. S, berusia 30 tahun, datang ke poli refraksi 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 31 Oktober 2019 

dengan keluhan penglihatan buram sejak 1 tahun yang lalu. Penglihatan tetap buram 

walaupun sudah menggunakan kacamata.  Riwayat kacamata sebelumnya (+), 

Riwayat ganti kacamata (+) 2 kali dalam 1 tahun. Riwayat penggunaan lensa kontak 

(-), riwayat sering menggosok-gosok mata (-) ,riwayat alergi (-), riwayat hipertensi 

(-), riwayat kencing manis (-), riwayat keluarga dengan keluhan yang serupa (-). 

     Pasien sebelumnya berobat ke poli paviliun pada tanggal 26 Oktober 2019 dan 

dilakukan pemeriksaan pentacam. Hasil pemeriksaan keratometri mata kanan 

pasien yaitu : K1 43,25D aksis 40, K2 47,75D aksis 130,didapatkan silindris -4,50 

dengan aksis 40, Kmax 55,7D. rogression index min 1,62, progression index max 

3,82, ketebalan kornea 460 µm dan mata kiri yaitu K1 53,00D aksis 40, K2 47,00D 

aksis 130, didapatkan silindris -6,00 aksis 130, progression index min 1,28, 

progression index max 3,00, ketebalan kornea 484 µm. Pasien didiagnosis dengan 

keratokonus moderate OS + keratokonus mild OD dan direncanakan untuk corneal 

cross-linking.  

     Pemeriksaan refraktometer pupil kecil menunjukkan hasil S-4,00 C-8,25 x 29 

pada mata kanan dan S-10,50 C-7,75 x 130  pada mata kiri. Visus dasar mata kanan 

adalah 0,125 dan visus dasar mata kiri adalah 2/60. Koreksi S-4,00 C-8,25 x 29 

pada mata kanan, visus mata kanan menjadi 0,25 dan dengan koreksi S-10,50 C-
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7,75 x 130 visus mata kiri menjadi 0,2. Visus dekat dengan menggunakan koreksi 

terbaik adalah 0,8 M/30 cm. 

     Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior 

kedua mata didapatkan pada kornea : vogt striae (+) dan rizzuti sign (+). 

Pemeriksaan segmen posterior dengan pupil kecil kedua mata dalam batas normal. 

     Pasien didiagnosis dengan keratokonus moderate OS + keratokonus mild OD. 

Pasien dilakukan tindakan corneal cross-linking standar (dresden protocol) mata 

kiri pada tanggal 19 Desember 2019. Pasien dilakukan tindakan septik dan 

antiseptik terlebih dahulu, kemudian pasien diberikan anestesi topikal 

menggunakan pantokain 0,5% dan pilokarpin. Wire speculum digunakan pada mata 

pasien. Dilakukan deepitelisasi dengan diameter 7 mm. Setelah itu dilakukan 

penetesan riboflavin setiap 2 menit selama 15 menit menggunakan riboflavin. 

Kemudian dilakukan pemeriksaan di slitlamp untuk melihat apakah riboflavin 

sudah mewarnai stroma. Dilakukan penyinaran riboflavin oleh UV-A setiap 3 menit 

selama 30 menit. Prosedur akhir, pasien diberikan antibiotik topikal salep dan 

dilakukan pemasangan bandage contact lens. Pasien mendapat terapi kortikosteroid 

topikal 6x1 gtt OS dan artificial tear 6x1 gtt OS, kemudian diminta untuk datang 

kontrol 3 hari yang akan datang. 

     Pasien kontrol 3 hari kemudian, pada tanggal 23 Desember 2019. Saat 

pemeriksaan pasien mengeluh penglihatan masih buram dan lensa kontak terlepas. 

Pada pemeriksaan umum diketahui status generalis baik dan tanda vital dalam batas 

normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar mata kanan adalah 

0,125 dan visus dasar mata kiri adalah 0,05. Pemeriksaan refraktometer pupil kecil 

menunjukkan hasil S-2,75 C-7,50 x 30 pada mata kanan dan S-15,25 C-5,75x139  

pada mata kiri. Koreksi S-4,00 C-6,00 x 30  pada mata kanan, visus mata kanan 

menjadi 0,5f2 dan dengan koreksi S-4,00 C-6,00x140   visus mata kiri menjadi 0,16. 

Visus dekat dengan menggunakan koreksi terbaik adalah 0,8 M/10 cm. Pada 

pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan didapatkan vogt striae, mata kiri didapatkan vogt striae dan bcl (-). 
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Pemeriksaan segmen posterior dengan pupil kecil kedua mata dalam batas normal. 

Pasien mendapat terapi kortikosteroid topikal 6x1 gtt OS dan artificial tear 6x1 gtt 

OS, dan dilakukan pemasangan bcl kembali. Pasien disarankan kontrol kembali 1 

minggu paska tindakan. 

 

 
Gambar 2.1 Gambaran pentacam mata kanan dan kiri Ny.S/30 tahun 
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Gambar 2.2 Post corneal cross-linking 3 hari (Ny S,30 tahun) 

 

     Pasien kedua Nn. J, usia 23 tahun, datang ke poli refraksi pada tanggal 20 

November 2019 dengan keluhan mata kiri buram 1 tahun yang lalu. Riwayat 

penggunaan kacamata sebelumnya (+) sejak 2 tahun lalu dan sudah ganti kacamata 

3x dalam 2 tahun. Riwayat hipertensi (-), riwayat kencing manis (-), riwayat alergi 

(-), riwayat keluarga dengan keluhan yang serupa (-).  

     Pasien sebelumnya berobat ke poli infeksi pada tanggal 25 Maret 2019 dengan 

keluhan muncul bercak putih di mata kiri. Pada hasil pemeriksaan oftalmologi mata 

kiri didapatkan visus dasar mata kanan 0,25 pinhole 0,63f dan mata kiri CFFC 

pinhole sulit dinilai. Pada pemeriksaan anterior mata kiri didapatkan acute hdrops 

dan sikatriks kornea. Pasien didiagnosis dengan sikatriks kornea OS ec post ulkus 

kornea OS + suspek keratokonus ODS. Pasien direncanakan dilakukan pemeriksaan 

topografi kornea ODS, pro Penetrating Keratoplasty optik (donor belum tersedia),  

dikonsul ke poli refraksi untuk koreksi maksimal dan pemasangan lensa kontak 

mata kanan. Pasien kemudian dilakukan pemasangan lensa kontak RGP mata kanan 

pada tanggal 13 November 2019.  

     Pemeriksaan refraktometer pupil kecil menunjukkan hasil S-6,75 C-9,75x 50 

pada mata kanan dan S-7,25 C-7,25 x 6  pada mata kiri. Visus dasar mata kanan 

adalah 0,32 F pinhole 0,6 F2 dan visus dasar mata kiri adalah CFFC pinhole 0,25 F. 

Pemeriksaan topografi mata kanan K1 56,77D aksis 146, K2 49,91D aksis 56, 

didapatkan selisih silindrisnya 6,86 D. Pada pemeriksaan gerak bola mata 

didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke 

segala arah. Tekanan intraokular dengan Non Contact Tonometry (NCT) adalah 13 

untuk mata kanan, dan 12 untuk mata kiri Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 
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didapatkan sikatriks (+). Pemeriksaan segmen posterior dengan pupil kecil kedua 

mata dalam batas normal. 

     Pasien kemudian didiagnosis dengan keratokonus OD + myopia gravior OD + 

sikatriks kornea OS ec post ulkus kornea OS. Pasien dilakukan tindakan corneal 

cross-linking standar (dresden protocol) mata kanan pada tanggal 19 Desember 

2019. Pasien dilakukan tindakan septik dan antiseptik terlebih dahulu, kemudian 

pasien diberikan anestesi topikal menggunakan pantokain 0,5% dan pilokarpin. 

Wire speculum digunakan pada mata pasien. Dilakukan deepitelisasi dengan 

diameter 7 mm. Setelah itu dilakukan penetesan riboflavin setiap 2 menit selama 

15 menit menggunakan riboflavin. Kemudian dilakukan pemeriksaan di slitlamp 

untuk melihat apakah riboflavin sudah mewarnai stroma. Dilakukan penyinaran 

riboflavin oleh UV-A setiap 3 menit selama 30 menit. Prosedur akhir pasien 

diberikan antibiotik topikal salep dan dilakukan pemasangan bandage contact lens. 

Pasien mendapat terapi kortikosteroid topikal 6x1 gtt OS dan artificial tear 6x1 gtt 

OS, kemudian diminta untuk datang kontrol 3 hari yang akan datang. 

 
Gambar 2.3 Gambaran Topografi Mata Kanan (Nn. J/23 tahun) 

 

     Pasien kontrol 3 hari kemudian, pada tanggal 23 Desember 2019. Saat 

pemeriksaan pasien mengeluh penglihatan masih buram. Pada pemeriksaan umum 



7 
 

 
 

diketahui status generalis baik dan tanda vital dalam batas normal. Pada 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan pemeriksaan refraktometer pupil kecil 

menunjukkan hasil S-5,75 C-8,00 x 52 pada mata kanan dan S-7,75 C-7,50x6  pada 

mata kiri. Visus dasar mata kanan adalah 0,25 pinhole 0,63f2 dan visus dasar mata 

kiri adalah CFFC pinhole 0,3. Koreksi S-2,50 C-0,50 x 50  pada mata kanan, visus 

mata kanan menjadi 0,63 dan dengan koreksi S-8,00 visus mata kiri menjadi 0,2f2. 

Visus dekat dengan menggunakan koreksi terbaik adalah 0,8 M/30 cm. Pada 

pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan didapatkan bcl (+), mata kiri didapatkan sikatriks kornea. Pemeriksaan 

segmen posterior dengan pupil kecil kedua mata dalam batas normal.. Pasien 

mendapat terapi kortikosteroid topikal 6x1 gtt OS dan artificial tear 6x1 gtt OS. 

Pasien disarankan kontrol kembali 1 minggu paska tindakan. 

 
Gambar 2.4 Post corneal cross-linking 3 hari (Nn J,23 tahun) 

 

III. Diskusi 

     Keratokonus merupakan non-inflamasi ektasia kornea kronik yang bersifat 

bilateral dan asimetris, ditandai oleh penipisan stroma di bagian sentral atau 

parasentral yang bersifat progresif dan protursi di bagian apeks yang dapat 

mengakibatkan gangguan penglihatan jika tidak ditangani dengan baik. Penyebab 

dari keratokonus sendiri belum diketahui secara pasti, namun diduga berhubungan 

dengan kelainan genetik, penyakit sistemik seperti down syndrome, ehler-danlos 

syndrome, marfan syndrome dan osteogenesis imperfect, penyakit mata lain seperti 

konjungtivitis vernal, blue sclera, aniridia, retinitis pigmentosa, penggunaan lensa 

kontak maupun kebiasaan buruk menggosok-gosok mata. Onset keratokonus terjadi 
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pada usia remaja hingga usia 20-30 tahun. Gejala klinis  keratokonus antara lain 

yaitu miopia dan astigmatisma progresif, adanya blur images dan multiple image, 

refleks scissors pada retinoskopi dan adanya penipisan stroma bagian sentral atau 

parasentral dan protrusi pada bagian apeks. Keratokonus tahap lanjut dapat 

ditemukan Fleischer’s ring,  Vogt’s striae, Oil droplet red reflex, Rizuti’s sign, 

Munson’s sign, dan hidrops akut. Keratokonus dikatakan progresif bila terdapat dua 

perubahan dari parameter dari 3 hal berikut:  steepening permukaan anterior kornea, 

steepening permukaan posterior kornea serta penipisan dan atau peningkatan dalam 

perubahan ketebalan kornea dari bagian perifer kesisi yang paling tipis. Pada kedua 

pasien didapatkan adanya gangguan kualitas penglihatan berupa penurunan tajam 

penglihatan. Pasien pertama, terdapat riwayat penglihatan tidak maksimal 

menggunakan kacamata dan pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan adanya 

vogt striae dan rizutti sign  pada kedua mata, sedangkan pada pasien kedua 

didapatkan adanya riwayat penglihatan tidak maksimal baik menggunakan 

kacamata maupun lensa kontak, serta pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

adanya hidrops akut pada mata kiri.2,3,4,7 

     Grading keratokonus dapat menggunakan klasifikasi Amsler-Krumeich ataupun 

klasifikasi ABCD. Klasifikasi amsler-krumeich masih digunakan hingga saat ini, 

namun terdapat beberapa kekurangan. Klasifikasi ini tidak memasukkan data 

topografi kornea. Klasifikasi ABCD memasukkan data topografi kornea sehingga 

dapat merefleksikan kondisi perubahan anatomi dan fungsional keratokonus 

dengan lebih baik. Pada klasifikasi ini ada 4 hal yang dinilai yaitu radius 

kelengkungan anterior, radius kelengkungan posterior, pemeriksaan pakimetri, 

tajam penglihatan dengan koreksi terbaik dan ada tidaknya sikatriks pada kornea. 

Pada pasien pertama berdasarkan klasifikasi ABCD, derajat keratokonusnya yaitu 

derajat 1 pada mata kiri, hal ini dikarenakan ketebalan korneanya >450 µm dan 

tidak ditemukan adanya sikatriks kornea, sedangkan pada pasien kedua derajat 

keratokonusnya yaitu derajat 3 pada mata kanan karena radius kelengkungan 

anteriornya 6,25mm (53,98D). 1,8  
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Klasifikasi 

ABCD 

A B C D  

 Radius 

kelengkungan 

anterior 

(Area 3mm) 

Radius 

kelengkungan 

posterior 

(Area 3mm) 

 

 

Pakimetri 

Tajam 

Penglihatan 

dengan 

koreksi 

terbaik 

 

Sikatriks 

Kornea 

Derajat 0 >7,25 mm 

(<46,5 D) 

>5,90 mm 

(<57,25 D) 

>490µm ≥20/20 

(≥1,0) 

- 

Derajat 1 >7,05 mm 

(<48,0 D) 

>5,70 mm 

(<59,25 D) 

>450µm <20/20 

(<1,0) 

-,+,++ 

Derajat 2 >6,35 mm 

(<53,0 D) 

>5,15 mm 

(<65,5 D) 

>400µm <20/40 

(<0,5) 

-,+,++ 

Derajat 3 >6,15 mm 

(<55,0 D) 

>4,95 mm 

(<68,5 D) 

>300µm <20/100 

(<0,2) 

-,+,++ 

Derajat 4 <6,15 mm 

(>55,0 D) 

<4,95 mm 

(>68,5 D) 

≤300µm <20/400 

(<0,05) 

-,+,++ 

  
Tabel 3.1 Grading Keratokonus berdasarkan klasifikasi ABCD 

 

     Pemeriksaan penunjang pada keratokonus dapat berupa pemeriksaan 

keratometri serta pemeriksaan topografi kornea. Pada laporan kasus ini, pasien 

pertama dilakukan pemeriksaan pentacam dan pasien kedua dilakukan pemeriksaan 

topografi kornea.2,3,9 

     Tatalaksana keratokonus bervariasi, hal ini didasarkan atas derajat 

keratokonusnya. Keratokonus ringan dapat diberikan kacamata dan soft contact 

lens. Keratokonus sedang dapat diberikan lensa kontak rigid gas permeable, lensa 

kontak hybrid, scleral lens, piggyback lens dan implantasi intrastromal corneal 

ring segment. Keratokonus tahap lanjut yang tidak bisa diberikan terapi diatas dapat 

dilakukan tindakan transplantasi kornea (deep anterior lamellar keratoplasty, atau 

penetrating keratoplasty). Tujuan dari terapi diatas pada umumnya hanya untuk 

memberikan koreksi visual terbaik, bukan untuk menghentikan progesivitas 

keratokonus.3,10 

     Konsep corneal cross linking pertama kali dikembangkan di Universitas 

Dresden oleh Spoerl dan Seiler pada tahun 1998 dan kemudian dilaporkan dalam 

literatur pada tahun 2003. Corneal cross-linking merupakan modalitas pertama 

yang dapat menghentikan progesivitas keratokonus.1,3 
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     Corneal cross-linking adalah teknik yang digunakan untuk memperkuat jaringan 

kornea dengan memanfaatkan riboflavin (vitamin B 2) sebagai fotosensitizer alami 

dan sinar Ultraviolet-A (UVA) untuk melepaskan radikal bebas (spesies oksigen 

reaktif) yang meningkatkan pembentukan kovalen berbasis karbonil intra-dan 

antar-fibril melalui proses photopolymerization.  Proses ini menyebabkan 

terbentuknya ikatan antar molekul dan meningkatkan kekakuan kornea pada 

anterior 300μm stroma. Corneal cross-linking menstabilkan kelengkungan kornea, 

mencegah protursi, namun tidak menyebabkan perubahan dalam indeks refraktif 

kornea maupun kejernihan kornea. Tujuan utama dari cornea cross-linking adalah 

untuk menghentikan perkembangan keratoectasia.3,5,9  

     Standar atau protokol Dresden untuk cornea cross-linking seperti yang awalnya 

dilaporkan oleh Wollensak et al membutuhkan deepitelisasi, penerapan 0,1% 

riboflavin 5-fosfat dan 20% larutan dekstran selama 30 menit sebelum paparan 

ultraviolet, dengan panjang gelombang 370 nm dan penyinaran homogen 3 mW / 

cm 2 selama 30 menit (5.4J / cm 2 ).  Kornea diperiksa pada lampu celah untuk 

visualisasi riboflavin yang menembus ke dalam stroma kornea yang akan membuat 

kornea tampak kuning. Tetes riboflavin diterapkan kembali ke permukaan kornea 

setiap lima menit selama durasi iradiasi. Setelah Corneal cross-linking, pasien 

diberikan antibiotik topikal sampai kornea melakukan epitelisasi sepenuhnya dan 

kortikosteroid topikal selama satu bulan untuk meminimalkan hazy kornea dan 

bekas luka. Terapi lensa kontak lunak dapat digunakan untuk manajemen nyeri 

pada periode pasca operasi dini.5,6,9 

     Kedalaman radiasi UV A mencapai 300 μm pada stroma, sehingga 

kontraindikasi utama cornea cross-linking adalah ketebalan kornea kurang dari 400 

μm pada titik tertipisnya, karena meningkatkan risiko kerusakan endotel yang 

ireversibel dari radiasi ultraviolet. Pasien dengan keratometri lebih dari 58 dioptri, 

usia lebih dari 35-40 tahun, dan terdapatnya sikatriks kornea yang signifikan tidak 

efektif dilakukan corneal cross-linking. Progesivitas keratokonus berlangsung 5-10 

tahun dari onset, sehingga pada usia 35-40 tahun diperkirakan progesivitas 

keratokonus sudah berhenti. Pasien dengan keratokonus berat (keratometri lebih 

dari 58 dioptri) gold standarnya adalah dilakukan tindakan keratoplasti.  Pasien 
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pertama tidak didapatkan adanya kontraindikasi, namun karena derajat 

keratokonusnya lebih berat yang kiri, prosedur corneal cross-linking dilakukan 

pada mata kiri terlebih dahulu. Pasien kedua, pada mata kiri sudah didapatkan 

adanya sikatriks kornea sehingga tidak dilakukan prosedur corneal cross-linking. 

Prosedur corneal cross-linking hanya dilakukan pada mata kanan.2,6,9 

        
 

    
 

    
Gambar 3.2 Prosedur Corneal cross-linking 

 

     Kedua pasien pada laporan kasus dilakukan cornea cross-linking standar 

(Dresden protokol). Pada kedua pasien dilakukan deepitelisasi ± 7mm untuk 

menghindari daerah limbus. Penetesan riboflavin awal dilakukan setiap 2 menit 
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selama 15 menit, kemudian membersihkan mata pasien dengan Nacl, lalu 

menempatkan pasien di slit lamp untuk diperiksa apakah kornea sudah terwarnai 

riboflavin. Langkah selanjutnya menyalakan mesin cross-linking (5400 joule 

selama 30 menit) dan melakukan penetesan riboflavin setiap 3 menit selama 30 

menit selama iradiasi UV A berlangsung. Setelah selesai tindakan, membilas 

kembali mata pasien dengan Nacl lalu meneteskan antibiotik topikal untuk 

mengurangi kemungkinan infeksi serta melakukan pemasangan bandage contact 

lens. Kedua pasien mendapatkan terapi artificial tear dan kortikosteroid topikal 

serta disarankan kontrol 3 hari paska tindakan.  

     Teknik Corneal cross-linking yang lebih baru telah dikembangkan dari protokol 

Dresden asli. Teknik-teknik yang lebih baru ini menggunakan berbagai formulasi 

dan metode pemberian riboflavin serta paparan ultraviolet yang diubah dalam 

upaya untuk mempersingkat waktu, mengurangi ketidaknyamanan pasien, dan 

meminimalkan komplikasi pasca operasi. Diantaranya yaitu : 

1.  Accelerated Corneal cross-linking 

Teknik ini didasarkan pada hukum Bunsen − Roscoe tentang timbal balik 

fotokimia yang menyatakan bahwa efek fotokimia yang sama dapat dicapai 

dengan interval iradiasi yang dikurangi asalkan tingkat energi total dijaga 

konstan melalui peningkatan intensitas iradiasi yang sesuai. Perangkat ultrafast 

yang tersedia secara komersial sekarang dapat memberikan intensitas radiasi 

hingga 43 mW / cm 2.5,11  

2. Transepithelial Corneal cross-linking 

Pengangkatan epitel pada Corneal cross-linking standar menimbulkan 

komplikasi pasca operasi yaitu menimbulkan nyeri. Beberapa peneliti kemudian 

melakukan Transepithelial Corneal cross-linking dengan teknik epitel "on". 

Keuntungan teknik ini yaitu lebih nyaman bagi pasien, tidak menimbulkan nyeri 

paska tindakan. Dua tantangan utama yang terkait dengan teknik ini adalah difusi 

terbatas molekul riboflavin dengan berat molekul 376 g / mol melalui kornea 

serta koefisien penyerapan ultraviolet yang tinggi dari epitel kornea dan lapisan 

Bowman, menyebabkan kedalaman cross-linking tidak tercapai. Difusi 

riboflavin melintasi epitel kornea yang utuh dapat dicapai melalui sejumlah 
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teknik, seperti memodifikasi permeabilitas epitel kornea secara mekanis dan / 

atau secara kimiawi, mengubah sifat fisikokimia dari molekul riboflavin, 

menghilangkan molekul besar dextran dari larutan riboflavin, iontopheresis, atau 

dengan pengiriman langsung molekul riboflavin ke dalam stroma kornea.4,6,10 

     Komplikasi Corneal cross-linking  diantaranya pasien sering mengalami nyeri 

mata yang signifikan dalam tiga hari pertama setelah operasi Corneal cross-linking  

epitel "off". Hazy kornea sering terjadi pada bulan pertama setelah perawatan dan 

biasanya sembuh setelah 12 hingga 20 minggu. Selain itu juga bisa didapatkan 

adanya infiltrat steril (7,6%) dan bekas luka stroma sentral (2,8%). Komplikasi lain, 

namun jarang terjadi diantaranya keratitis infeksius dari bakteri, protozoa, herpes 

simpleks, dan jamur edema kornea persisten, kerusakan endotel, dan kejadian 

konjungtiva intraepithelial neoplasia (CIN).3,9 

     Ada banyak penelitian yang mengevaluasi peran corneal cross-linking sebagai 

modalitas pengobatan untuk keratokonus sejak Wollensak et al. melaporkan 

penelitian klinis terkontrol pertama pada tahun 2003. Dalam penelitian ini, 

pengikatan silang dilakukan pada 23 mata dari 22 pasien dengan keratokonus 

progresif dengan tindak lanjut 3 hingga 47 bulan (rata-rata 23,2 ± 12,9 bulan). Pada 

follow-up terakhir tidak ada perkembangan keratokonus yang terlihat pada mata 

yang dirawat. Penurunan keratometri maksimal (Kmax) diamati pada 16 mata 

(70%) dengan penurunan rata-rata 2,01 D, yang disertai dengan penurunan 1,14 D 

dalam kesalahan bias. Ketajaman penglihatan koreksi terbaik meningkat dengan 

rata-rata 1,26 baris (p = 0,026) dan setara spherikal refraksi refraksi meningkat 

dengan rata-rata 1,14 D (p = 0,03) pada mata yang dirawat. Perkembangan dalam 

pembacaan keratometrik (rata-rata: 1,48 D) terjadi pada 22% mata kontralateral 

yang tidak diobati pada satu tahun follow-up. Sejak laporan itu, lebih dari 20 studi 

kohort telah melaporkan tentang efek corneal cross-linking standar untuk 

keratokonus menggunakan ukuran hasil yang berbeda. Studi menunjukkan tingkat 

kemanjuran 62-100% untuk menghentikan perkembangan keratokonus yang dinilai 

oleh perubahan Kmax. Semua penelitian melaporkan pengurangan dalam Kmax, 

dengan lebih dari setengah penelitian menunjukkan pengurangan ini secara statistik 

signifikan. Tingkat perataan berkisar antara 0,01−1D (42% studi), 1−2D (33% 
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studi), dan 2−3D (24% studi). Efek perataan  cross-linking tampaknya berlanjut 

selama periode hingga enam tahun tanpa komplikasi akhir yang signifikan. 

Peningkatan bentuk kornea disertai dengan peningkatan ketajaman visual yang 

tidak dikoreksi antara 0,01-1,0 LogMAR dan peningkatan ketajaman visual 

terkoreksi terbaik 0,01-0,55 LogMAR di semua studi. Peningkatan ketajaman 

visual setelah perawatan telah dikaitkan dengan penurunan astigmatisme, 

pengurangan kelengkungan kornea, dan homogenisasi topografi yang dihasilkan 

dari peningkatan kekakuan kornea. Keberhasilan prosedur corneal cross-linking 

standar juga disertai dengan tidak ada perubahan signifikan dalam ketebalan 

kornea, jumlah sel endotel, tekanan intraokular, kepadatan lensa, atau ketebalan 

foveal. Hasil studi kohort non-randomisasi juga didukung oleh empat uji coba 

terkontrol secara acak prospektif. Studi-studi ini telah melaporkan tingkat 

keberhasilan 89-100% dalam menghentikan perkembangan penyakit, dan dalam 

semua studi perataan kornea yang signifikan diamati dengan penurunan nilai Kmax 

berkisar antara 0,62-2,0D.5,6 

     Pada kedua pasien, efektifitas terapi corneal cross-linking masih membutuhkan 

follow up lebih lanjut. Prognosis quo ad vitam ad bonam karena tidak mengancam 

jiwa, quo ad functionam dubia ad bonam karena masih membutuhkan follow up 

lebih lanjut untuk mengetahui apakah terapi corneal cross-linking pada kedua 

pasien ini dapat menghentikan progesivsitas keratokonusnya. 

 

IV. Simpulan  

     Keratokonus merupakan kelainan ektasia kronik korena yang bersifat progresif. 

Corneal cross-linking merupakan modalitas yang aman dan minimal invasif 

sebagai salah satu pilihan terapi keratoconus. Keberhasilan  Corneal cross-linking 

dinilai berdasarkan adanya penurunan Kmax, peningkatan tajam penglihatan 

dengan koreksi terbaik dan tidak ada perubahan signifikan dalam ketebalan kornea, 

jumlah sel endotel, tekanan intraokular, kepadatan lensa, atau ketebalan foveal.   

Penilaian keberhasilan tindakan corneal cross-linking  pada kedua pasien diatas 

masih memerlukan follow up lebih lanjut. 
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