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ABSTRAK 
 Tumor parotis sebagian besar jinak dan terletak di lobus superfisialis. Diantara tumor 
jinak parotis yang paling sering adalah adenoma pleoformik. Tumor ganas parotis yang sering 
dijumpai adalah karsinoma mukoepidermoid. Adanya N. Fasialis yang berjalan (berada) di 
dalam kelenjar parotis menyebabkan pembedahan tumor parotis tergolong sulit. Ini disebabkan 
karena selain mengeluarkan seluruh tumornya, harus dilakukan upaya maksimal untuk 
mempertahankan (preservasi) N. Fasialis.  Sedangkan kanker rongga mulut (KRM) yang paling 
sering diketemukan adalah keganasan di lidah, terutama pada bagian lateral sepertiga tengah 
dengan histopatologi berupa karsinoma sel skuamosa (epidermoid) jenis well differentiated. 
Adanya pembuluh limfe yang ekstensif di daerah rongga mulut menyebabkan resiko metastasis 
regional yang tinggi. Penanganan KRM dapat berupa pembedahan, radioterapi, kemoterapi atau 
kombinasi diantaranya. Macam pembedahan yang dilakukan tergantung pada lokasi, 
histopatologi dan stadium. Pembedahan pada KRM akan lebih berhasil apabila belum terjadi 
perlekatan yang luas dengan jaringan sekitarnya. Prinsip pembedahan  pada KRM yaitu 1) 
mengeluarkan /  membuang seluruh jaringan tumor, termasuk metastasisnya di leher, dan 2) 
mengembalikan fungsi maupun penampilan kosmetik seoptimal mungkin. Oleh karena anatomi 
yang rumit dan banyaknya struktur vital, maka setiap operator harus memahami dengan baik 
surgical anatomy dan teknik operasi serta mempunyai keterampilan bedah yang tinggi.  
Kata kunci : tumor parotis, parotidektomi, karsinoma lidah, eksisi luas.  
 
 
PENDAHULUAN  

Tumor parotis maupun kanker rongga mulut (KRM) merupakan tumor di daerah kepala-
leher yang termasuk jarang diketemukan. Diantara tumor kelenjar liur yang terbanyak adalah 
tumor parotis (75-85%), sedangkan KRM yang terbanyak adalah kanker lidah (25-45%). 
Kebanyakan penderita, terutama KRM datang berobat sudah dalam keadaan lanjut sehingga ada 
kesukaran dalam hal penanganannya, khususnya dalam segi pembedahannya (Vermey, 1988; 
Pedersen, 1992). Ini disebabkan karena prinsip pembedahan pada tumor ganas adalah eksisi yang 
seluas mungkin sehingga seluruh tumornya termasuk metastasis di leher (bila ada) dapat 
diangkat semuanya. Mengingat struktur anatomi kepala-leher yang komplek maka pembedahan 
pada tumor parotis dan KRM sungguh tidaklah mudah. 
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Masalah utama pada pembedahan tumor parotis bukan hanya bagaimana mengeluarkan 
tumor tersebut sebersih mungkin (ablasi), tetapi juga bagaimana menyelamatkan (preservasi) 
nervus fasialis yang berjalan diantara lobus superfisial dan profunda (Eisele dan Johns, 1993). 
Sedangkan pada pembedahan KRM, selain eksisi luas dan diseksi leher, juga masalah 
mengenai bagaimana melakukan rekonstruksi defek yang timbul setelah pengangkatan tumor 
(Levine dan Hood, 2001). Umumnya defek besar (dan luas) di kepala dan leher di rekonstruksi 
dengan flap miokutan pektoralis mayor. Sejak 2 dekade terakhir telah dikembangkan 
rekonstruksi defek besar pasca bedah di daerah kepala leher dengan free tissue transfers (free 
flap). Disini dilakukan penyambungan pembuluh darah arteri dan vena antara donor site dan 
recipient site dengan teknik bedah mikro. Teknik ini sangat jarang atau belum dapat  dilakukan 
(secara rutin) di Indonesia karena memerlukan kerjasama multi disiplin yang solid. 

Pada kesempatan ini akan dibicarakan tentang tumor parotis dan KRM, khususnya dalam 
segi pembedahannya.  

 

TUMOR PAROTIS  

Tumor parotis tergolong tumor yang "unik" karena banyaknya variasi sehingga seringkali 
ada ketidak sesuaian antara jenis histopatologi dengan sifat / gambaran kliniknya.            
Biasanya tumor terdapat pada lobus superfisial (90%), Tumor bentuk bulat di lobus profunda 
dapat ekstensi ke posterior melalui celah diantara mandibula dengan ligamen stilomandibular 
sehingga tampak benjolan di parafaring, disebut Dumbbell tumor (Eisele dan Johns, 1993).          
Klasifikasi tumor parotis berdasarkan gambaran histologik masih dirasakan kurang memuaskan 
karena tidak menggambarkan sifat / gambaran klinik dari tumor yaitu klinis jinak, potensial 
ganas atau ganas. Organisasi Kesehatan Dunia (W.H.O.) melalui International Histological 
Classification of Tumours telah membuat klasifikasi yang berdasarkan kombinasi gambaran 
histologik dengan sifat klinik dari tumor. Klasifikasi ini yang sekarang banyak dipakai. 

Klasifikasi W.H.O. untuk tumor parotis sebagai berikut : (Marmowinoto, 1983)  
A. Tumor epitelial 
B. Tumor non epitelial 
C. Tumor yang tidak dapat diklasifikasikan  
D. Keadaan lain yang berhubungan dengan : 

- kelainan limfoepitelial jinak 
- sialosis 
- onkositosis 

Klasifikasi untuk tumor epitelial parotis   
1. Adenoma (jinak) 

a. adenoma pleomorfik (mixed tumor)  
b. adenoma monomorfik : 

mis.   - adenolimfoma (papillary cystadenoma lymphomatosum, tumor Whartin) 
- adenoma oksifilik 
- adenoma jenis lain, misalnya : adenoma tubuler, adenoma clear cell dan 
adenoma sel basal 

2. Tumor "potensial ganas" 
a. tumor mukoepidermoid  
b. tumor sel asinik 

http://ganas.w.h.o.melalui/�
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3. Karsinoma (ganas) 
a. karsinoma adenoid kistik (silindroma) 
b. adeno karsinoma 
c. karsinoma epidermoid 
d. karsinoma yang tidak berdiferensiasi (undifferentiated) 
e. karsinoma pada adenoma pleomorfik 

Untuk kepentingan pengelolaan tumor ganas parotis sehubungan dengan jenis patologi dan 
sifat klinik dari tumor (biologic behavior) maka pada tumor ganas parotis dapat dibagi dalam 2 
group berdasarkan derajat keganasannya, yaitu : (Eisele dan Johns, 1993) 

1. keganasan derajat rendah 
misalnya : karsinoma muko epidermoid, adeno karsinoma sel asinik, karsinoma adenoid kistik    
(silindroma)  

2. keganasan derajat tinggi 
misalnya :  karsinoma muko epidermoid, adeno karsinoma, karsinoma sel skuamosa / 
epidermoid, karsinoma pada adenoma pleomorfik 

Tumor non epitelial parotis yang jinak {mis: hemangioma, fibroma dan neurofibroma} maupun 
yang ganas (mis: fibro sarkoma, neuro sarkoma, hemangio sarkoma, limfoma maligna) lebih 
jarang dijumpai, biasanya pada anak.  

Sebagian besar (80%) tumor parotis adalah jinak, terbanyak (60-80%) adenoma 
pleomorfik berupa benjolan bulat terutama disekitar liang telinga yang biasanya tumbuh lambat 
meskipun kadang ada periode pendek tumor tumbuh cepat, konsistensi lunak sampai padat, 
mobil, tidak nyeri dan tanpa kelainan pada nervus fasialis. Makroskopis tumor tampak seperti 
berkapsul disertai tonjolan tonjolan kearah luar, berwarna putih, kadang ada pembentukan kista 
atau perdarahan. Tumor jinak kedua tersering adalah tumor Warthin`s (6-10%). Meskipun 
jarang, dapat ditemukan  primary lymphoma of the parotid gland.. Tumor parotis dapat 
ditemukan pada semua usia. Tumor jinak sering ditemukan pada dekade ke lima, sedangkan 
tumor ganas pada dekade ke enam dan tujuh. Tumor ganas parotis yang paling sering adalah 
karsinoma mukoepidermoid (10%), disusul kemudian karsinoma sel asinik dan adenoid kistik 
karsinoma (silindroma). Biasanya tumor tumbuh cepat atau mendadak cepat disertai nyeri dan 
kelumpuhan nervus fasialis (merupakan gejala patognomonis).  Pada anak, tumor jinak parotis 
yang sering ditemukan adalah hemangioma, disusul kemudian adenoma pleomorfik dan 
limfangioma.. Tumor ganas kelenjar ludah pada anak sekitar 85% diketemukan di kelenjar 
parotis, terutama jenis karsinoma mukoepidermoid (Eisele dan Johns, 1993) 

Berbeda dengan tumor ditempat lain dimana pada umumnya dilakukan tindakan biopsi 
(pra bedah) untuk menegakkan diagnosis pasti secara histopatologik, pada tumor parotis tindakan 
biopsi insisional, apalagi eksisional atau enukleasi tidak dianjurkan. Ini disebabkan karena resiko 
terpotongnya cabang nervus fasialis, implantasi sel sel kanker pada daerah luka insisi kulit atau 
bahkan penyebaran tumor. Biopsi prabedah pada tumor parotis tanpa tanda-tanda keganasan 
sebaiknya dianggap sebagai kontra indikasi, mengingat sebagian besar tumor parotis adalah jinak 
sehingga tidak perlu biopsi, bahkan tindakan ini dapat mempertinggi angka kekambuhan. Biopsi 
hanya dapat dibenarkan pada kasus (suspek) ganas yang inoperabel, misalnya pada tumor besar 
yang telah mengadakan perlekatan luas dengan jaringan sekitarnya , ulkus besar dikulit, infiltrasi 
ke dasar tengkorak atau ruang parafaring (Eisele dan Johns, 1993). 
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Cara yang lebih "aman" yaitu biopsi aspirasi dengan menggunakan jarum halus, disebut 
sebagai fine needle aspiration biopsy (FNAB). Ini merupakan sarana diagnostik yang relatif 
mudah, cepat dan murah. Salah satu hambatannya adalah lokasi penusukan yang kadang tidak 
tepat mengenai sasaran (false negatif) dan sedikitnya jaringan yang diperoleh (Berg, 1986; De La 
Cruz, 1988). Meskipun demikian ditangan ahli yang berpengalaman (cyto pathologist) diperoleh 
hasil yang memuaskan, yaitu sensitifitas sebesar 90% (De La Cruz, 1988).  

Biopsi atau cara diagnostik yang acceptable dan sering dikerjakan (established method) 
adalah pemeriksaan potong beku (frozen section atau vries coupe) dari jaringan tumor yang 
diperoleh melalui pembedahan parotidektomi superfisial. Dengan pemeriksaan VC sewaktu 
pembedahan ini dapat segera ditentukan apakah tumor tersebut jinak atau ganas, sehingga dapat 
diputuskan saat itu juga macam pembedahan yang harus dikerjakan (Eisele dan Johns, 1993). 

VC merupakan cara diagnostik yang lebih spesifik karena mempunyai 
kemampuan membedakan kasus jinak dengan ganas mendekati 100%, dengan 
ketepatan diagnosis (sensitivitas) sebesar 80-90% (De La Cruz, 1988). Selanjutnya, 
diagnosis pasti secara histopatologik menunggu hasil pemeriksaan potong parafin. 
Penentuan stadium berdasarkan sistem TNM (staging system) sering menggunakan 
acuan menurut American Joint Comitte on Cancer  tahun 1997. 

 
Dibandingkan dengan pembedahan pada tumor kelenjar liur mayor yang 

lainnya, pembedahan pada tumor parotis lebih sulit dan resiko komplikasi yang 
lebih banyak. Karena itu dituntut pengetahuan yang mendalam tentang anatomi, 
topografi nervus fasialis (serta variasinya) dan struktur lain yang ada disekitarnya. 
Dengan meningkatnya kemampuan diagnostik dan ketrampilan tehnik pembedahan 
(parotidektomi) diharapkan penanganan kasus tumor parotis dapat lebih baik, 
yaitu residif kurang dari 5% untuk tumor jinak adenoma pleomorfik. Ini sangat 
penting karena sebagian besar (60-80%) dari tumor jinak parotis adalah jenis 
adenoma pleomorfik yang bila hanya dilakukan pembedahan sederhana berupa eksisi, 
ekstirpasi atau enukleasi saja maka selain resiko terpotongnya nervus fasialis juga 
angka kekambuhan (residif) yang tinggi (40-50%). Kekambuhan pada tumor 
parotis akan menimbulkan masalah yang sangat serius karena pembedahan ulang 
akan jauh lebih sulit dengan resiko besar terpotongnya nervus fasialis yang 
berakibat kelumpuhan otot wajah. 

Sampai saat ini, pembedahan (surgical excision) masih merupakan pilihan utama 
dalam penanganan tumor parotis, baik yang jinak maupun kasus ganas yang belum 
mengadakan perlekatan luas ke jaringan sekitarnya. Pertimbangan lainnya, oleh 
karena kebanyakan tumor parotis terletak di bagian “ekor” (tail) dari kelenjar 
parotis, dan superfisial dari nervus fasialis. Pengobatan lainnya seperti radiasi 
dan sitostatika diberikan pada kasus ganas terutama pada keganasan derajat 
tinggi, atau sebagai ajuvan (Pedersen, 1992). 
 
Prinsip pembedahan pada tumor parotis yalah mengangkat seluruh tumornya 
(ablasi), dan preservasi nervus fasialis (Pedersen, 1992; Eisele dan Johns,1993). 
 
Macam pembedahan pada tumor parotis, dapat berupa : (Eisele dan Johns, 1993) 
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l. Parotidektomi superfisial, yaitu mengangkat lobus superfisial parotis, sebelah 
lateral nervus fasialis. Indikasi operasi ini untuk tumor jinak dan tumor ganas 
dini (Tl, T2) dengan derajat keganasan rendah. Tumor yang letaknya pada lobus 
superfisial dilakukan parotidektomi superfisial, jaringan yang diperoleh dari 
operasi ini dilakukan pemeriksaan VC. Bila hasil VC jinak maka operasi 
selesai, tetapi bila hasil VC positif ganas maka operasi dilanjutkan dengan 
mengangkat lobus profunda (parotidektomi total) dengan usaha maksimal untuk 
menyelamatkan (preservasi) nervus fasialis. 

2. Parotidektomi total, yaitu mengangkat seluruh kelenjar parotis beserta tumornya.  
Indikasi operasi ini untuk tumor jinak yang rekuren, tumor jinak lobus 
profunda dan tumor ganas parotis terutama keganasan derajat tinggi. Pada kasus 
keganasan, untuk mendapatkan bukti radikalitas operasi (negative free margin) secara rutin di 
bagian-bagian  tepi jaringan yang dikeluarkan saat operasi dilakukan pemeriksaan VC. Bila 
klinis teraba pembesaran kelenjar getah bening leher (kel. sentinel di daerah subdigastrikus) 
dan hasil VC positif ganas, dilakukan juga diseksi leher radikal (RND) atau modifikasi 
(modified radical neck dissection). Pada kasus tumor jinak lobus profunda, dilakukan usaha 
menyelamatkan nervus fasialis semaksimal mungkin. Oleh karena itu, setiap dokter yang 
melakukan operasi parotis harus mampu melakukan teknik pengeluaran tumor dengan 
benar agar terhindar dari komplikasi terputusnya syaraf fasialis. Sedangkan tumor ganas 
pada kelenjar parotis, biasanya nervus fasialis sudah rusak (putus) sehingga memang tidak 
bisa dipertahankan lagi. Bila nervus fasialis masih utuh (jarang) maka diusahakan 
menyelamatkan syaraf yang penting ini, tetapi seringkali terpaksa harus dikorbankan untuk 
memperoleh radikalitas pembedahan. Bila bagian tepi ujung-ujung syaraf fasialis didapakan 
hasil VC negatif, dianjurkan untuk segera melakukan nerve grafting dengan nervus aurikularis 
magnus, atau suralis (end to end anastomosis) dengan teknik bedah mikro.   

3. Parotidektomi radikal 
Disini dilakukan parotidektomi total disertai pemotongan otot maseter, ramus mandibula dan 
jaringan sekitarnya yang dianggap perlu. Nervus fasialis tak diperhatikan lagi karena sudah 
rusak. Biasanya hasil FNAB atau VC kelenjar leher positip (ganas) sehingga dilanjutkan 
dengan RND. Indikasi operasi ini untuk tumor ganas parotis yang infiltratif, mengenai 
struktur di sekitarnya (T3,T4). Perlu seleksi ketat sebelum memutuskan melakukan 
pembedahan yang besar (radikal) ini, harus dipertimbangkan benar tentang resiko 
pembedahan dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat/hasil pembedahan. 

 

Tehnik operasi parotidektomi superfisial  

l. Mula-mula dibuat garis insisi kulit dengan metilen biru berbentuk huruf S (cervico-mastoid-
facial incision), atau Y yaitu dimulai dari antero-superior tragus, kebawah melingkari lobulus 
sampai ke area post aurikuler, lalu di bagian bawah garis insisi tersebut didekat lobulus dibuat 
insisi melengkung kebawah sampai bawah ramus mandibula kemudian ke anterior (menuju 
kearah tulang hioid). Dilakukan penyuntikan (infiltrasi) dibawah kulit dengan lidokain 2% 
dan adrenalin 1 / 200.000 sebanyak 5-10 ml, kemudian insisi kulit sesuai dengan garis yang 
telah dibuat sebelumnya.. 



 6 

 
2. Flap kulit, kearah anterior sehingga tampak fasia yang meliputi kelenjar parotis. 

Insisi kulit diperdalam sampai memotong m. Platisma, lalu dibuat flap ke anterior. Diseksi 
sebaiknya dengan kauter, jangan terlalu dalam (menembus fasia parotidea) karena dapat 
memotong cabang- cabang nervus yang muncul dari balik kelenjar parotis tersebut. Flap kulit 
kemudian dijahitkan ke doek steril didekatnya, agar lapangan pandang menjadi lebih luas. 
 

          
 
3. Mencari pangkal nervus fasialis yang keluar dari foramen stilomastoideum, biasanya diantara 

basis prosesus stiloid dengan prosesus mastoid. Patokan lain adalah tonjolan tulang rawan 
tragus, ujung kaudal prosesus mastoid dan m. digastrikus. Hubungan ketiga titik ini 
(berbentuk segitiga) disebut tragal pointer. Nervus fasialis berada sekitar 1 sentimeter sebelah 
dalam agak kedepan bawah dari pointer ini. Cabang utama (main trunk) ini keluar dan berada 
2-3 mm diatas tepi kranial dari insersi muskulus digastrikus pada prosesus mastoid. 
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4. Reseksi atau pengangkatan lobus superfisial parotis beserta tumornya. Setelah pangkal nervus 

fasialis diketemukan, kemudian ditelusuri cabang cabangnya ke perifer dengan klem bengkok, 
lalu jaringan parotis normal diantara kedua kaki klem tersebut dipotong dengan gunting kecil 
atau pisau dengan sisi tajam menghadap keatas. Untuk membantu identifikasi syaraf ini dapat 
memakai stimulator syaraf (facial nerve detector) atau dengan cara memasukkan cairan biru 
metilen melalui ostium duktus Stenoni sehingga kelenjar parotis berwarna biru sedang 
syarafnya tidak. Diseksi perlahan-lahan, secara tumpul dan didorong kedepan, dengan 
demikian seluruh lobus superfisial beserta tumor yang ada didalamnya dapat diangkat. Untuk 
menghindarkan trauma pada syaraf maka perdarahan dihentikan dengan diikat atau ditekan 
dengan kain kasa secara halus serta penggunaan pipa penghisap dengan lubang kecil. 
Hemostasis sebaiknya menggunakan kauer bipolar, agar tidak merusak syaraf didekatnya. 
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Bila tumor terletak di lobus profunda maka setelah parotidektomi superfisial selanjutnya nervus 
fasialis beserta cabang- cabangnya dibebaskan dari jaringan sekitarnya dan di teugel, kemudian 
lobus profunda beserta tumornya dikeluarkan  (deep lobe parotidectomy). Tindakan pembedahan 
dengan mengeluarkan seluruh jaringan kelenjar parotis ini disebut sebagai Parotidektomi Total.  
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5. Luka operasi dijahit, sebelumnya dipasang drain. 

 
 
Komplikasi parotidektomi 

l.  Lesi nervus fasialis 
Paresis sementara (temporary facial nerve paresis) karena neuropraksia dan udem karena 
manipulasi yang berlebihan, biasanya sembuh dalam beberapa minggu sampai 3 - 9 bulan. 
Dapat terjadi paralisis parsial atau komplet. Bila syaraf ter/dipotong maka paralisis selamanya. 
Paralisis nervus fasialis permanen akibat parotidektomi superfisialis sekitar 3%. 

2. Perdarahan atau hematoma. 
3. Infeksi. 
4. Salivary fistula, atau sialokel. 
4. Sindroma Frey`s 
KANKER RONGGA MULUT 

Rongga mulut dibagian depan dimulai dari bibir sampai arkus faringeus anterior. Setiap 
struktur/organ yang ada di rongga mulut seperti bibir, lidah (2/3 anterior), palatum durum, 
ginggiva, mukosa bukal/pipi, trigonum retromolar dan dasar mulut dapat mengalami perubahan 
keganasan, terutama jenis karsinoma sel skuamosa/epidermoid (95 – 97%) yang berdiferensiasi 
dengan baik (well differentiated). Diantara kanker rongga mulut (KRM) yang paling sering 
diketemukan adalah kanker lidah (25-45%), terutama pada bagian lateral sepertiga tengah lidah 
yaitu sekitar 40-75%. Sebagian besar (60%) datang sudah stadium lanjut (Levine, 2001).  

Sebenarnya untuk menegakkan diagnosis klinis atau kecurigaaan suatu KRM tidaklah 
sukar. Setiap lesi seperti plak, erosi mukosa, ulkus kecil yang lama tak sembuh (kronis) di 
rongga mulut dan adanya faktor predisposisi (tembakau / sirih, alkoholisme, iritasi kronis, 
higiene mulut yang jelek dsb), harus dipikirkan kemungkinan KRM. Lesi pra ganas (leukoplakia, 
eritroplakia dan fibrosis submukosa), lesi ganas yang dini (karsinoma in situ) maupun tumor 
kecil seringkali tanpa gejala. Dengan bertambah besarnya ukuran tumor tampak indurasi atau 
ulkus dengan tepi agak meninggi yang merupakan tanda invasif dini. Untuk lebih memperjelas 
kelainan dalam rongga mulut dapat dibantu dengan kumur larutan zat warna toluidine blue 1% 
(5-10 ml). Tergantung dari lokasi tumor primernya, selanjutnya perluasan tumor (infiltratif) ke 
submukosa, perineural/perivaskuler dan jaringan sekitarnya. Pada kanker lidah, perluasan ke 
otot-otot lidah, dasar mulut atau mandibula menimbulkan gejala nyeri, trismus dan gangguan 
menelan. Kanker besar atau tipe eksofitik / verukosa dapat menimbulkan gejala obstruksi jalan 
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napas atas. Kanker di mukosa pipi sering diketemukan pada pertemuan deretan gigi atas dan 
bawah yaitu pada daerah trigonum retro molar, meskipun tampaknya superfisial seringkali telah 
infiltrasi ke otot pterigoid internus atau mandibula dengan gejala trismus. Kanker ginggiva 
biasanya didapatkan pada daerah premolar atau molar, untuk menentukan adanya infiltrasi 
kanker pada alveolus/mandibula diperlukan pemeriksaan radiologik (foto Eisler atau panoramik).  

Daerah rongga mulut, khususnya lidah mempunyai saluran limfe yang sangat banyak 
sehingga kanker disini cepat metastasis regional berupa pembesaran kelenjar getah bening leher 
peringkat pertama (submental dan submandibula) dan peringkat kedua (lnn. subdigastrik dan 
jugulokarotid). Sekitar 40-60% penderita KRM sudah ada tumor metastasis di leher saat pertama 
kali datang berobat. Meskipun secara klinis tidak teraba adanya pembesaran kelenjar leher (NO), 
tetapi pada pemeriksaan secara histopatologis didapatkan sekitar 50% sudah ada mikro 
metastasis. Atas dasar pertimbangan inilah pada N0 perlu dilakukan diseksi kelenjar getah 
bening leher bagian atas (upper neck dissection / UND) berupa diseksi leher supra omohioid, 
atau diseksi leher radikal modifikasi {MRND}. Sedang bila jelas teraba tumor leher, apalagi bila 
hasil VC ganas, dilakukan RND. Metastasis jauh jarang (5-20%), terutama jenis 
undifferentiated.(Maran, 1983; Collins dan Spector, 1993; Levine dan Hood, 2001) 

Selain inspeksi perlu pemeriksaan palpasi bimanuil (bila perlu dengan narkose) untuk 
menentukan perluasan tumor ( T ). Lokasi dan perluasan tumor dapat diketahui lebih jelas 
dengan pemeriksaan MRI, atau CT scan dengan kontras. Pemeriksaan CT scan lebih baik 
(unggul) dalam menunjukkan adanya infiltrasi ke tulang mandibula atau maksila (Rankow, 1980; 
Levine dan Hood, 2001). 

Pemeriksaan histopatologi untuk diagnosis pasti pra bedah merupakan prosedur yang 
sangat penting. Pada tahap awal (dini), diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan sitologi 
eksfoliatif atau dari bahan kerokan ulkus atau lesi dengan pengecatan Papanicolaou atau H.E. 
Bila diketemukan sel ganas dilanjutkan dengan biopsi untuk diagnosis pasti. Sedangkan lesi kecil 
yang klinis mencurigakan ganas dapat langsung dilakukan biopsi eksisional dengan mengikut 
sertakan jaringan normal 1/2-1 sentimeter dari tepi lesi (biopsi sekaligus mengangkat tumornya), 
dan dilakukan pemeriksaan potong beku (VC) pada tepi-tepi sayatan. Pada lesi/tumor yang besar 
dilakukan punch biopsy dengan menggunakan cunam (mis. forceps Blakesley), atau biopsi 
insisional dengan pisau. Sebaiknya tanpa anestesi infiltrasi karena sel kanker yang mudah lepas 
dapat didorong menyebar (metastasis). Penentuan stadium klinik berdasarkan klasifikasi TNM 
menurut UICC (Hermanek dan Sobin, 1990). Sebagian besar (60%) penderita KRM datang 
berobat ke klinik sudah stadium lanjut. 

Pengobatan kanker rongga mulut akan berhasil apabila dilaksanakan dengan cara yang 
baik, cepat, tepat dan masih berada pada stadium awal (belum ada perlekatan yang luas dengan 
jaringan sekitarnya). Pilihan utama pengobatan KRM yang masih dini (stadium I & II) adalah 
pembedahan, sedang untuk kasus yang lebih lanjut (stadium III & IV) berupa kombinasi antara 
pembedahan, radioterapi dan kemoterapi. (Gilbert,1986; Vermey,1988). Untuk memperoleh 
hasil yang maksimal perlu kerjasama multi disipliner (lintas sektoral), atau didiskusikan 
terlebih dulu pada pertemuan Tim Kanker di tingkat rumah sakit. 
 Prinsip pembedahan pada KRM yaitu l) mengeluarkan/membuang seluruh 
jaringan tumor, termasuk metastasisnya di kelenjar leher, dan 2) mengembalikan fungsi 
maupun penampilan kosmetik seoptimal mungkin (Munir dkk, 1989; Levine dan 
Seidman,1993; Levine dan Hood, 2001). 
     Untuk menentukan pilihan pengobatan yang tepat perlu evaluasi dan 
pertimbangan multidisiplin yang meliputi keadaan umum penderita, lokalisasi, 
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gambaran histologi dan grading, perluasan tumor, sarana/prasarana serta kemampuan 
operator. Dipertimbangkan pula estimasi prognosis/kesembuhan yang diharapkan 
dengan biaya yang harus dikeluarkan. 
 
Untuk mengeluarkan tumor pada keganasan di rongga mulut (terutama karsinoma lidah) 
dapat dilakukan melalui beberapa cara pendekatan, yaitu : 
1.  Per oral 
     yaitu melalui rongga mulut terutama untuk mengeluarkan tumor yang kecil (dini) 

dibagian depan.  
2. Flap pipi 
     yaitu melakukan insisi pada garis tengah bibir atas, atau bibir bawah yang 

dilanjutkan ke leher dibawah dagu. Flap pipi atas (insisi Weber Ferguson) biasanya 
untuk ngangkat tumor di palatum, ginggiva atas atau mukosa pipi atas. Sedangkan 
flap pipi bawah untuk tumor di lidah (terutama bagian belakang), dasar mulut, 
trigonum retromolar dan tumor pipi bawah. Kanker lidah besar (T3, T4) yang tidak 
mengadakan perluasan (infiltrasi) ke tulang mandibula, setelah eksisi luas 
(hemiglosektomi, glosektomi total) dan diseksi leher atas, tumor di lidah dapat 
keluarkan dengan cara ditarik lewat bagian bawah mandibula (pull through 
technique). Dengan teknik ini, meskipun operasi menjadi lebih sulit namun dapat 
dihindari pemotongan mandibula. 

3. Mandibulotomi 
     yaitu memotong tulang mandibula di garis tengah. Sebelum mandibulotomi, 

dilakukan terlebih dulu insisi membelah bibir bawah di garis tengah. Teknik ini 
sering dilakukan oleh karena diperoleh lapangan operasi yang luas sehingga dapat 
mencapai lidah dan bagian belakang rongga mulut.  

 

                              
 

 
4.  Visor Flap 

 yaitu melakukan insisi kulit melengkung sesuai lengkung dagu (mandibula)  bagian 
depan, diperdalam sampai mengiris mukosa dibawah lidah. Setelah lidah dan organ 
dasar lidah dibebaskan dari perlekatannya di mandibula, lalu ditarik kebawah 
sehingga keluar di insisi kulit dagu yang telah dibuat sebelumnya. Teknik ini selain 
sulit, lapangan pandang operasi sempit sehingga jarang dikerjakan. 

 
Macam pembedahan  
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Seberapa luas pembedahan harus dilakukan tergantung dari lokalisasi, perluasan 
tumor (T) dan ada tidaknya tumor leher (N).  

Macam pembedahan yang dikerjakan dapat berupa : (Maran, 1983; Marmowinoto, 
1983; Levine dan Hood, 2001) 

 
1. Eksisi luas 

Eksisi luas pada kanker palatum dapat berupa reseksi atau maksilektomi parsial / 
inferor (infra struktur). Sedangkan eksisi luas pada kanker lidah dapat berupa 
glosektomi parsial, hemi atau total. Pemotongan lidah dilakukan dengan kauter.  

    Setelah glosektomi parsial, defek di lidah dapat dijahit langsugn (primary closure), 
atau ditutup dengan graf kulit (thick split-skin graft) seperti gambar dibawah. 

 
 

               
 
 
 

                        
 
 

2. Eksisi luas dan reseksi mandibula (marginal atau segmental) 
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3. Eksisi luas, reseksi mandibula dan diseksi leher radikal (RND) atau modifikasi   
(MRND)  
Indikasi operasi ini bila kanker lidah sudah sangat dekat atau melekat erat 
(infiltratif) ke tulang mandibula. Operasi ini disebut sebagai  composite operation, 
block resection. Eksisi luas kanker lidah yang disertai dengan combined mandibular 
and neck dissection operation (Commando) disebut sebagai  “ Commando lidah “ 
 
 

                  
 
 

Selain eksisi dengan menggunakan pisau (dan kauter), sejak dekade terakhir ini 
untuk mengeluarkan kanker di rongga mulut dan laring (terutama stadium dini) di 
negara maju dilakukan dengan menggunakan  Laser CO2. Teknik operasi tumor yang 
disebut Carbon Dioxide Laser Surgery, atau Endoscopic Laser Cancer Surgery 
dilaporkan hasil yang memuaskan (Eckel dan Thumfart, 1992; Rudert, 2001). 
 
 
Teknik Eksisi   

Pada dasarnya, eksisi seluas-luasnya agar seluruh jaringan tumor dapat 
dikeluarkan semuanya. Pada umumnya jarak insisi sekitar 1,5-2 sentimeter pada jaringan 
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normal yang bebas tumor, tetapi pada kanker dengan derajat keganasan yang tinggi atau 
sangat ganas (mis. undiff. epidermoid ca, sarkoma, melanoma maligna) dan tumor yang 
infiltratif, untuk mendapatkan daerah bebas tumor (free margin) perlu jarak yang lebih 
jauh lagi yaitu 4-6 cm. Agar eksisi selalu berada diluar daerah tumor dapat dibantu 
dengan palpasi, sebaiknya eksisi dilakukan dengan pisau kauter (ujung pisau menghadap 
keatas) sehingga selama pembedahan tidak diganggu oleh perdarahan. Cara lain 
(khususnya untuk tumor kecil) yaitu dengan melakukan koagulasi jaringan tumor sampai 
habis (dengan kauter) terlebih dulu baru kemudian eksisi. Dianjurkan untuk dilakukan 
pemeriksaan potong beku (VC) pada tepi-tepi sayatan, khususnya daerah yang dicurigai 
(radikalitas). Tumor lidah yang sudah sangat dekat tetapi belum infiltrasi ke mandibula 
sebaiknya dilakukan mandibulektomi marginal, sedangkan bila jelas sudah infiltrasi 
tulang mandibula dilakukan mandibulektomi segmental . 

Meskipun tak teraba tumor leher (NO), karena kemungkinan (mikro) metastasis 
yang tinggi (50%) maka perlu dilakukan diseksi kelenjar leher atas (mis. suprahyoid neck 
dissection) atau diseksi leher radikal modifikasi (MRND). Bila jelas ada tumor di leher 
(N1, N2), apalagi hasil FNA atau VC positip ganas sebaiknya dilakukan RND (Collins 
dan Spector, 1993; Levine dan Hood, 2001).  

Setelah mengeluarkan tumor lidah yang besar (eksisi luas) akan timbul defek besar 
yang untuk menutupnya perlu tindakan berupa rekonstruksi. Macam rekonstruksi yang 
dikerjakan tergantung banyak faktor antara lain lokalisasi, besar/luasnya defek, fasilitas 
(alat, kamar bedah, team work) dan pengalaman operator.  

 

REKONSTRUKSI DEFEK 
Setelah eksisi pengangkatan tumor di daerah kepala-leher, termasuk KRM, dapat 

timbul defek baik intrinsik maupun ekstrinsik yang harus segera diatasi atau dihilangkan 
dengan melakukan rekonstruksi agar fungsi organ tidak terlalu terganggu dan secara 
kosmetik lebih dapat diterima. Rekonstruksi ini harus sudah dipertimbangkan sejak awal. 

Ada beberapa macam cara rekonstruksi mulai dari yang paling sederhana sampai 
dengan tehnik relatif baru (mutakhir) yang lebih sulit,  terutama untuk menutup defek 
besar dan  luas (Marmowinoto,1983; Munir dkk,1989; Collins dan Spector, 1993; Max et 
al, 2002).  
 

Macam-macam teknik rekonstruksi defek pasca pembedahan KRM (terutama kanker 
lidah) sebagai berikut : 

1. penjahitan langsung   
2. tandur kulit, biasanya diambil dari kulit paha bagian medial menggunakan dermatom. 

Tebal kulit yang diambil 0,4 mm (thick split-skin graft) 
3. flap, dapat berupa : a) flap lokal, mis.: flap mukosa dan flap lidah 

b) flap regional, mis. : flap miokutan pektoralis mayor,   
               sternokleidomastoid, dan trapesius.  
c) flap bebas, misalnya radial forearm fasciocutaneous  free flap. 

 
Sedangkan rekonstruksi pasca reseksi mandibula dapat dilakukan dengan : 

a) logam : - Kirschner wire, stainless steel, atau titanium (plate and screw) 
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                  - Alloplast (silastik, akrilik)  
b) tulang : kosta, krista iliaka, atau free bone graft (cortical, or  cancellous bone) 
c) pedicled vascularized bone  
   Misalnya : - kosta dan m. pektoralis 
                    - klavikula dan m. sternokleidomastoideus 
c} microvascular free flaps with bone (composite free flap or  graft) 
    yaitu mengambil jaringan beserta arteri dan vena pemasoknya yang berasal 

dari tempat yang jauh (donor site), lalu pembuluh darah disambung (end to 
end anastomosis) ditempat yang baru (recipient site) dengan teknik bedah 
mikro.  

                 Misalnya : - tulang radius, tulang kosta  
             - tulang ilium (krista  iliaka), otot dan kulit diatasnya (iliac crest 

osteomyocutaneous free flap, disebut juga sebagai groin free 
flap)  

Rekonstruksi defek lidah yang sangat besar (misalnya pasca glosektomi total) sering 
menggunakan flap miokutan pektoralis mayor.  

            

 
Kelebihan rekonstruksi defek dengan menggunakan flap miokutan pektoralis mayor 
antara lain  flap ini (otot dan pulau kulit diatasnya) dapat diambil dalam jumlah besar / 
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luas (10 x 20 cm2), pedikel dapat dipakai untuk mengisi defek leher yang ada (akibat 
operasi RND) dan mempunyai daya hidup tinggi karena mendapat suplai darah dari arteri 
yang cukup besar yaitu arteri torako-akromialis (Munir dkk, 1989; Levine dan Hood, 
2001).  

Rekonstruksi mandibula pasca reseksi tumor sering menggunakan bahan logam (plate and 
screw). Sedangkan di beberapa sentra negara maju, rekonstruksi mandibula terutama 
bagian anterior seringkali dilakukan dengan menggunakan teknik microvascular groin 
free flap.  
 
Prinsip dasar rekonstruksi rongga mulut  
1.Rekonstruksi tidak boleh membatasi atau mempengaruhi pengangkatan tumor. 
2.Rekonstruksi tidak boleh menaikkan morbiditas atau mortalitas.  
3.Sebelum rekonstruksi harus dibuat rencana yang matang.  
4.Perbaikan fungsi dan bentuk diselesaikan dalam satu tahap. 
5.Defek pada daerah donor masih wajar. 
6.Rekonstruksi yang rumit harus dihindari bila ada cara lain yang lebih sederhana dengan 

hasil yang memadai (mis. prostesis pada defek palatum), terutama bila radikalitas 
operasi diragukan. 

7.Hindari permukaan/tulang yang telanjang. 
8.Bila vaskularisasi jelek lebih baik menggunakan flap dan difiksasi dengan kuat. 
9.Harus ingat sebab kegagalan flap, yaitu pola yang tak tepat, ketegangan jaringan, 

hematom dan udem, infeksi dan vena bendung. 
 

Pembedahan pada KRM mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Selain dituntut 
kemampuan melakukan eksisi tumor dan diseksi kelenjar leher (RND, MRND, FND), 
sekaligus harus mampu mengerjakan rekonstruksi defek yang terjadi dalam satu tahap.  

Di negara maju, rekonstruksi defek besar di daerah kepala leher sering 
menggunakan teknik flap bebas ( free flap ). Sejak diketemukannya sekitar tahun 1980-
an, teknik ini sangat populer di Jepang, Amerika dan negara-negara di Eropa. Dengan 
cara ini (free tissue transfers dengan teknik bedah mikro), hampir semua defek besar dan 
luas di daerah kepala dan leher dapat diatasi atau ditutup dengan baik. Sebagai contoh, 
pasca glosektomi total akan ada defek yang besar di rongga mulut. Defek ini harus 
ditutup. Salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk menutup defek (sekaligus sebagai 
pengganti lidah) yaitu rekonstruksi dengan radial forearm fasciocutaneous free flap 
(Urken et al, 1990; Wax et al, 2002). Sedangkan pasca laringektomi total yang disertai 
esofagektomi servikal, rekonstruksi esofagus dilakukan dengan jejunun free flap (Urken 
et al., 1990) Di Indonesia, teknik rekonstruksi defek di daerah kepala dan leher dengan 
menggunakan teknik free flap masih sangat jarang atau bahkan belum pernah dilakukan. 
Ini disebabkan karena rekonstruksi defek besar dengan teknik ini memerlukan kerjasama 
multi disiplin yang solid. 
 
 
Ringkasan 
 Sebagian besar tumor parotis yang dijumpai usia dewasa adalah jinak, terutama 
adenoma pleomorfik. Kebanyakan tumor ini di lobus superfisial. Diagnosis yang akurat 
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ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan FNAB. Kanker rongga mulut sebenarnya dapat 
ditegakkan dengan cepat, biasanya berupa ulkus yang kronis. Aliran limfe di organ 
rongga mulut terutama lidah sangat ekstensif, sehingga sel kanker sering (cepat) 
metastasis ke kelenjar getah bening leher peringkat 1 dan 2.  

Pembedahan pada tumor parotis dan kanker rongga mulut mempunyai tingkat 
kesulitan yang tinggi. Diperlukan pemahaman yang baik mengenai anatomi, perangai 
tumor, lokasi dan perluasan tumor serta keterampilan dalam melakukan pembedahan baik 
eksisi dan rekonstruksinya. Teknik eksisi yang dilakukan tergantung dari lokasi dan 
perluasan tumor. Rekonstruksi pasca glosektomi total biasanya menggunakan flap 
miokutan pektoralis mayor, sedangkan beberapa sentra maju di luar negeri dengan flap 
bebas yaitu radial forearm fasciocutaneous free flap. Rekonstruksi defek besar pasca 
bedah di daerah kepala – leher dengan teknik ini (free flap, or microvascular free tissue 
transfers) memerlukan kerjasama disiplin ilmu terkait.     
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