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ABSTRAK 
     Latar belakang: Penutupan defek palatum durum dengan jabir bebas radial forearm 
adalah salah satu pilihan pada pasien pasca total maksilektomi dan radioterapi akibat 
keganasan kepala leher dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Tujuan: Kasus ini 
diajukan untuk memperlihatkan keberhasilan penutupan defek palatum durum dengan jabir 
bebas radial forearm pasca total maksilektomi dan radioterapi pada kasus tumor 
neuroendokrin sinonasal. Laporan kasus: Dilaporkan laki laki 38 tahun dengan tumor 
neuroendokrin sinonasal pasca total maksilektomi dan radioterapi. Dua tahun pasca 
radioterapi, dilakukan penutupan defek menggunakan jabir bebas radial forearm yang 
digunakan sebagai pengganti mukosa palatum durum serta dilakukan anastomosis radial 
forearm. Defek donor forearm ditutup oleh full thickness skin graft dari kedua inguinal, defek 
kedua inguinal ditutup dengan pejahitan primer.  Kesimpulan: Jabir bebas radial forearm 
merupakan salah satu alternatif untuk rekonstruksi defek palatum durum yang disebabkan 
keganasan kepala dan leher sesudah radioterapi.  
Kata kunci: Jabir bebas radial forearm, total maksilektomi, radioterapi, full thickness skin 
graft 
 

ABSTRACT 

Background: Radial forearm free flap is one of options for hard palate defect caused by 
tumor extirpation and radiotherapy in head and neck cancer but not the main option in head 
neck reconstruction and quite successful. Purpose: To present evidence based case report 
in order to showing reconstruction result pasca total maxillectomy and radiotherapy in case of 
neuroendocrine tumor at sinonasal region. Case report: We reported 1 case, a man 38 years 
old who had neuroendocrine tumor at sinonasal region with undergone total maxillectomy 
and radiotherapy. Defect closure of hard palate with radial forearm free flap and radial 
forearm anastomosis, on the forearm covered with a full thickness skin graft taken from both 
inguinal region of the patient which been closured by primary suture. Conclusion: Radial 
forearm free flap can be considered as an alternative for reconstruction of hard palate defect 
pasca radiotherapy. 
Keywords: Radial forearm free flap, neuroendocrine tumor, total maxillectomy, radiotherapy 
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PENDAHULUAN 

 

     Jabir adalah suatu unit jaringan 

yang dipindahkan dari satu area 

(donor site) ke area yang lain 

(recipient site) dengan 

mempertahankan sistem aliran 

darahnya sendiri. Jabir dapat 

diklasifikasikan berdasarkan; bagian-

bagian komponennya (kulit, 

muskulokutaneous, osseokutaneus), 

lokasi defek (lokal, regional, atau 

jauh), sifat pensuplaian darah (random 

dan aksial), atau dengan gerakan jabir 

untuk mengisi defek (misalnya, 

kemajuan, poros, transposisi).1-3 

     Jabir bebas merupakan operasi 

rekonstruksi mikrovaskuler dengan 

memindahkan unit jaringan terpisah 

dari suplai darah induk dan 

dipindahkan dari satu bagian tubuh ke 

lokasi yang baru. Jaringan yang 

diambil sebagai donor memiliki arteri 

dan vena yang dapat diidentifikasi dan 

direanastomosis dengan pembuluh 

darah penerima, sehingga terbentuk 

aliran darah. Selain reanastomosis 

pada pembuluh darah, potensi 

reinnervation sensorik terjadi melalui 

reanastomosis saraf kulit. Operasi 

jabir bebas memerlukan keahlian 

khusus terutama keahlian bedah 

mikrovaskular.2-3  

     Insidensi jumlah operasi jabir 

bebas di salah satu rumah sakit sentra 

pendidikan di Amerika selama 10 

tahun (Januari 2001 – 31 Desember 

2010) sebanyak 450 kasus atau 

kurang lebih 45 kasus per tahun.4  

Salah satu rumah sakit di India 

melakukan operasi jabir bebas pada 

kepala dan leher sebanyak 22 kasus 

dalam 6 bulan.5 Rata-rata insidensi 

operasi jabir bebas terjadi pada usia 

50-60 tahun.4-7 

     Tujuan dasar rekonstruksi palatum 

durum setelah dilakukan total 

maksilektomi adalah untuk 

menggantikan jaringan lunak pada 

defek tersebut, mengembalikan fungsi 

menelan, mengunyah, bicara serta 

dari sisi kosmetik. Rekonstruksi 

palatum durum dengan jabir bebas 

memerlukan ukuran jabir yang cukup 

terhadap defek, dan panjang pedikel. 

Jabir bebas diartikan bahwa jaringan, 

bersama dengan pasokan darah, 

terlepas dari lokasi asli (donor) dan 

kemudian dipindahkan ke lokasi lain 

(bed/penerima). Berbeda dengan jabir 

pedicled dimana jaringan yang tersisa 

melekat pada situs donor dan hanya 

dialihkan ke lokasi baru dengan 
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menjaga pedikel utuh sebagai saluran 

untuk memasok jaringan. Berbagai 

jenis jaringan dapat ditransfer sebagai 

jabir bebas termasuk kulit, lemak, otot, 

saraf, tulang, atau kombinasi.8 

     Pasien dievaluasi untuk melihat 

faktor yang dapat mempengaruhi 

kesembuhan, seperti ukuran luas 

defek dan jenis jaringan, lokasi donor, 

lamanya operasi, kemampuan 

operator, dan faktor status kesehatan 

pasien secara menyeluruh. 

Ekstermitas donor harus diberi tanda 

agar ahli anestesi tidak melakukan 

pemasangan infus pada area tersebut. 

Obat-obat premedikasi seperti 

antibiotik, steroid dan obat 

premedikasi lain harus terukur dan 

indikatif. Untuk anestesi infiltasi 

digunakan lidokain 1% tanpa efinefrin. 

Penggunaan antigoakulasi seperti 

heparin dan plasma ekspander 

digunakan untuk mengurangi 

kemungkinan trombosis vaskular. 

Heparin 5000 unit dapat digunakan 

selama pada bagian akhir dari 

anastomosis vena dan dilanjutkan 

sampai Prothrombin Time (PTT) 

sekitar 1,5 kali dari nilai normal. 

Aspirin 5-10 tablet per hari. Pemberian 

dextran dapat diberikan secara 

kontinu atau serial melalui infus. 

Hanasono pada penelitiannya 

memperlihatkan angka keberhasilan 

penggunaan jabir bebas forearm pada 

defek palatum durum mencapai 95%. 

Macnamara pada penelitiannya 

menyatakan bahwa penggunan RFFF 

lebih baik setelah dilakukan 

radioterapi.8-9 

    Pada kasus ini digunakan 

penggunaan jabir bebas karena pada 

kasus pascaradioterapi akan 

memberikan vaskularisasi lebih baik 

dengan jabir yang luas, sedangkan 

kekurangannya adalah memerlukan 

donor yang cukup luas sehingga 

menyebabkan sulitnya perawatan luka 

dan memperpanjang waktu rawat.3 

Jabir lepas, jabir yang bagian 

pangkalnya beserta pembuluh darah 

arteri dan vena diputuskan, kemudian 

dipindah dan ditanam pada defek 

dengan menyambung pembuluh 

darah.9,10 

     Tujuan penulisan laporan kasus ini 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

penggunaan jabir bebas radial forearm 

pada rekonstruksi defek palatum 

durum yang disebabkan keganasan 

kepala dan leher pasca total 

maksillektomi dan radioterapi. 

 

LAPORAN KASUS 
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     Seorang pria berusia 38 tahun, 

datang ke Poliklinik THT-KL Rumah 

Sakit Hasan Sadikin pada tanggal 4 

januari 2016 dengan keluhan utama 

terdapat lubang pada palatum durum 

sejak 1 tahun yang lalu. Keluhan 

disertai sulit menelan, setiap kali 

makan atau minum os tersedak dan 

sisa makanan dapat masuk kedalam 

hidung. Os dipasang NGT untuk jalur 

makanan.  

     Pada pemeriksaan fisik didapatkan 

keadaan umum baik dan dalam batas 

normal. Status lokalis daerah rongga 

mulut terdapat fistula dari palatum kiri. 

lain-lain dalam batas normal. 

 

Gambar 1. Gambaran klinis 

penderita 

    Pada pemeriksaan penunjang 

berupa, laboratorium, dan foto polos 

dada dalam batas normal.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2. CT Scan Sinus Paranasal 

& Rekonstruksi 3D 

Hasil CT Scan Sinus Paranasal (7 

Januari 2016) : Terpasang surgical 

mesh pada dinding anterior sinus 

maksilaris kiri. Tulang tulang 

pembentuk dinding anteromedial sinus 

maksilaris kiri, palatum & sebagian 

dinding sinus maksilaris kanan tidak 

tervisualisasi (post op?). Proses 

osteolitik os zygomaticum kanan. 
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Gambar 3. Cone Beam CT (CBCT) 

Hasil Cone Beam CT (CBCT) (22 

Januari 2015) : Analisa morfometrik 

dan densitas radiografi CBCT tidak 

memenuhi syarat pemasangan 

implant dental.  

Pada tanggal 4 Januari 2016, 

pasien kontrol dengan keluhan 

terdapat lubang pada langit langit 

keras dengan diagnosis fistula 

palatum durum post total maksilektomi 

(PA : Tumor neuroendkorin) post 

radioterapi 30x (terakhir bulan 

September 2014). Pasien 

direncanakan untuk dilakukan 

pengangkatan mesh plate dan 

rekonstruksi penutupan fistula palatum 

durum dengan menggunakan jabir 

bebas radial forearm. Pasien  

     Pada tanggal 7 januari dilakukan 

pemeriksaan CT scan Sinus 

Paranasal, kemudian pasien 

dikonsulkan ke bagian Bedah Mulut 

dan Prostodontia dengan 

permasalahan untuk pemasangan 

dental implant. Konsul dijawab oleh 

bagian Bedah Mulut dan Prostodontia 

dengan saran pemeriksaan Cone 

Beam CT (CBCT).  

     Pada tanggal 22 Januari 2016 hasil 

CBCT sudah ada dan bagian Bedah 

Mulut dan prostodontia menjawab 

konsul tersebut : pada pasien ini tidak 

dapat dilakukan pemasangan implant 

dental. 

     Pada tanggal 2 Februari 2016, 

dilakukan operasi pengangkatan mesh 

plate dengan pendekatan rinotomi 

lateral dan rekonstruksi penutupan 

fistula palatum durum dengan 

menggunakan jabir bebas radial 

forearm.  

     Dilakukan insisi rinotomi lateral, 

periosteum dibebaskan dari infra 

orbita sinistra, tampak mesh plate 

utuh, terpasang screw a.o sebanyak 3 

buah, dilakukan insisi tumpul ke arah 

infra orbita sinistra, dilakukan 
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pelepasan mesh plate menggunakan 

screw driver. Selanjutnya dilakukan 

rekonstruksi penutupan fistula palatum 

durum dengan menggunakan jabir 

bebas radial forearm. Dilakukan insisi 

di preaurikula sinistra untuk mencari 

a/v temporalis superficial sinistra 

sebagai resipien. Dilakukan harvesting 

radial forearm free flap dari antebrachii 

sinistra (ukuran 12x8 cm) dengan a/v 

comitan radialis (sebagai pedikel). 

Dilakukan anastomosis end to end a/v 

radialis dengan a/v temporalis 

superficial sinistra dengan prolene 8.0. 

skin pedikel dijahitkan untuk menutup 

defek. Luka dijahit subcutis dengan 

vicril 4.0, kutis dengan nylon 5.0 

menggunakan mattras vertical. Defek 

sekunder pada donor ditutup dengan 

menggunakan full thickness skin graft 

(FTSG) yang diambil dari inguinal 

kanan dan kiri dengan menggunakan 

kanan dan kiri dengan menggunakan 

nylon 4.0 dan ditutup dengan 

sofrattule. Donor FTSG dijahit dengan 

vicril 4.0 dan kutis dijahit subkutikuler 

dengan nylon 5.0.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Durante operasi 

Rekonstruksi Palatum Durum 

dengan Jabir Bebas Radial Forearm 

 

     Perawatan selama 2 minggu 

dibangsal dengan memposisikan 

kepala lebih tinggi 30⁰, dihangati 

daerah tandur dengan sinar lampu 

sorot 10 watt dengan  jarak 30-40 cm 

dari jabir pada temporal kiri, 

pertahankan tekanan darah sistolik  ≥ 

100 mmHg dan MAP ≥ 65. Preaurikula 

sampai zygoma tidak boleh tertekan, 

diet cair via Nasogastric tube (NGT), 
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oral hygiene dengan betadine kumur 

dan tidak boleh kumur terlalu kuat, 

observasi vitalitas flap dengan 

menggunakan senter dan pasien 

membuka mulut minimal, pengobatan 

yang diberikan ceftriaxone 1x2 gr 

injeksi selama 7 hari, ketorolak 3x10 

mg injeksi selama 2 hari dan 

dilanjutkan asam mefenamat 3x500 

mg peroral bila nyeri, ranitidine 2x25 

mg injeksi, aspirin 2x80 mg peroral 

selama 10 hari. 

      

 

     Pada tanggal 7 februari 2016 hari 

kelima pascaoperasi, dilakukan ganti 

verband pada forearm dan inguinal, 

tampak jahitan pada tandur, tampak 

tandur tumbuh. Tanggal 9 februari 

2016 hari ke tujuh pascaoperasi 

dilakukan pengangkatan seluruh 

jahitan pada tandur, Tampak tandur 

tumbuh dan luka di daerah forearm 

dan inguinal telah menutup dan 

kering. Tanggal 16 Februari 2016, 

empat belas hari pascaoperasi kondisi 

tandur baik, tidak pucat, tidak terdapat 

hematom, dan tidak terdapat pus. 

Selama 2 bulan dengan jarak kontrol 

per 2 minggu ke poli THT-KL, tandur 

tumbuh dengan baik dan tidak 

didapatkan pus ataupun jaringan 

nekrotik. 

 

 

DISKUSI 

     Flap radial lengan bawah paling 

sering digunakan untuk 
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merekonstruksi rongga mulut dan 

dasar lidah, sebagian atau seluruh 

faring, dan palatum durum dan mole.      

Flap ini juga dapat digunakan untuk 

merekonstruksi defek pada kulit mata, 

bibir, leher, dan kulit kepala. Saat 

dipindahkan sebagai fasia flap, dapat 

digunakan untuk memperbaiki defek 

jaringan lunak dan defek dasar 

tengkorak jika flap perikranial lokal 

tidak tersedia.1-5  

     Arteri radialis dengan dua arah 

vena komitan di septum intramuskular 

lateral dan beberapa cabang vena 

fasia pada lengan bawah. Pleksus ini 

mensuplai sebagian besar kulit lengan 

bawah. Panjang pedikel arteri dibatasi 

oleh arteri radial rekuren yang 

merupakan cabang pertama utama 

dari artei radialis setelah lepas dari 

arteri brakialis. Flap ini mempunyai 

suplai vena melaui vena komitan yang 

berpasangan dan sistem vena 

superfisial. Vena-vena ini 

menyediakan drainase vena yang 

lebih baik. Nervus antebrakial lateralis 

merupakan nervus sensorik utama 

daerah lengan bawah yang sering 

digunakan. Nervus ini letaknya sangat 

dekat dengan vena sefalika di daerah 

lengan atas. Nervus ini dapat dengan 

mudah dilakukan anastomosis ke 

saraf sensorik resipien saat reinervasi 

sensorik dibutuhkan.6-10 

Perhatian terbesar dari jabir 

bebas radial forearm adalah keutuhan 

pasokan arteri ulnaris ke tangan 

melalui arkus palmaris. Rancangan 

flap radius lengan bawah diawali 

dengan membuat garis jalur dari vena 

dominan subkutan dan meraba denyut 

nadi arteri radialis. Flap ini berorientasi 

pada arteri radial dan vena sefalika. 

Lebih baik untuk tidak mengangkat 

flap diatas arteri ulnaris. Tambahan 

jaringan subkutan dimasukkan dalam 

flap jika dibutuhkan. Diseksi setingkat 

subfasial sebagai pendekatan 

terhadap pedikel. Pedikel diidentifikasi 

dibawah kaput brahioradialis dan 

fleksor karpi radialis.Arteri radialis 

dideseksi dari asalnya.10-12  

Pemindahan mikrovaskular 

jaringan bebas (microvascular free-

tissue) diperkenalkan sebagai suatu 

teknik untuk merekonstruksi defek 

yang tidak dapat diperbaiki selain 

dengan rekonstruksi. Kemampuan dari 

revaskularisasi jaringan dan lamanya 

operasi menjadi perhatian pertama 

dari teknik ini. Jabir pedikel regional 

dibayangi teknik pemindahan 

mikrovaskular jaringan bebas. Secara 
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teknik regional jabir lebih mudah, 

hanya membutuhkan satu tim operasi, 

dan menyiapkan jaringan yang tidak 

mengalami radiasi. Mikrovaskuler 

rekonstruksi terus berkembang. 13-15 

Kesimpulan dari kasus ini adalah 

pemilihan flap sebagai penutup defek 

adalah alasan vaskularisasi yang 

buruk pada daerah resipien dan tidak 

mampu memberi asupan terhadap 

tandur yang ditransfer.  
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