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Abstrak: Berbagai defek dapat terjadi pasca maksilektomi. Rekonstruksi maksila dapat 
dilakukan dengan sederhana pada maksilektomi yang tidak melibatkan lantai orbita (kelas 2). 
Pada kasus ini, defek struktur wajah lebih sedikit dan dapat dilakukan berbagai macam 
rekonstruksi pada maksila dan alveolus dental. Jika maksilektomi melibatkan orbita (kelas 4), 
yang menimbulkan keluhan pada mata (enoftalmus, dystopia orbital, ektropion, dan diplopia) 
tidak dapat menggunakan rekonstruksi yang sederhana. Banyak kontroversi yang berhubungan 
dengan maksilektomi yang melibatkan lantai orbita dan alveolus dental (kelas 3). Dibutuhkan 
kerjasama dengan bagian lahin seperti prostodontist untuk memperbaiki defek yang terjadi. 
 
Abstract: Various defects can occur after maxillectomy. Maxillary reconstruction can be done 
with a simple for standard maxillectomy that does not involve the orbital floor (class 2). In this 
case, the defect structure of the face is less damage and there are multiple reconstructions of the 
maxilla and dental alveolus. If the maxillectomy involving the orbit (class 4), which lead to 
complaints of the eye (enopthalmus, orbital dystopia, ectropion, and diplopia) are avoided which 
simplifies the reconstruction. Most controversy is associated with the maxillectomy that involves 
the orbital floor and dental alveolus (class 3). A multidisciplinary approach to these patients in 
emphasized which should include a prosthodontist to repair defects that occur. 
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PENDAHULUAN 

Maksila merupakan bagian dari muka yang ikut menentukan bentuk wajah seseorang, 
terutama sepertiga bagian tengah wajah (midfacial).  Selain berfungsi estetik, maksila berperan 
penting dalam menjaga jalan napas, proses mengunyah, menelan, dan bicara. Seperti halnya 
organ tubuh lainnya, terutama mukosa yang melapisi sinus maksila dapat mengalami perubahan 
menjadi ganas (malignant transformation).1, 

Defek pada maksila dapat terjadi akiba trauma, penyakit, perubahan patologi atau reseksi 
tumor sinonasal. Keganasan di sinus maksila (terletak di tulang maksila) paling sering ditemukan 
diantara keganasan  sinus paranasal. Kekerapan tumor ganas sinus maksila ini diperkirakan 
sekitar 0,2 – 0,8 % dari seluruh keganasan di seluruh tubuh, atau 3 % dari keganasan traktus 
aerodigestivus bagian atas. Di  Poliklinik Onkologi THT-KL RS Dr. Hasan Sadikin Bandung, 
selama periode tahun 2006-2010 tumor ganas sinonsal menempati urutan kedua tersering (365 
atau 18,9% penderita) diantara penderita baru yang datang berobat. Urutan pertama ditempati 
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oleh karsinoma nasofaring (783 atau 40,5% penderita), sedangkan urutan ketiga adalah 
karsinoma orofaring (334 atau 12,1% penderita) dan keempat karsinoma laring (206 atau 10,7% 
penderita).1-3 

Modalitas utama dalam penataksanaan keganasan sinus maksila berupa pembedahan 
yang disebut sebagai maksilektomi. Maksilektomi menyebabkan terbukanya rongga mulut, 
antrum, dan nasofaring. Pasca maksilektomi dapat timbul defek di palatum (rongga mulut) dan  
maksila yang letaknya di daerah muka sepertiga tengah (midfacial). Defek yang besar dapat 
menyebabkan morbiditas yang berhubungan dengan fungsional dan aestetika. Kebanyakan defek 
yang terjadi dapat mengganggu fungsi secara nyata dan estetika pada kontur wajah seperti 
deformitas pada bibir, komplikasi orbital, gangguan bicara, dan sulit menelan Oleh karena itu 
defek pasca maksilektomi perlu segera dilakukan rekonstruksi.Rehabilitasi menjadi hal yang 
penting apabila terjadi perubahan fungsi yang berdampak pada kualitas hidup.1,2 

Salah satu tujuan dari rekonstruksi pasca maksilektomi adalah penyembuhan luka secara 
konsisten, mengembalikan kompetensi, dan fungsi palatal (pemisahan antara rongga mulut dan 
sinonasal), mendukung rongga orbital pada kasus eksenterasi, dan memperbaiki kontur wajah.2  

Pengembalian fungsi dasar dan tujuan estetika defek maksila dapat dicapai melalui 
prosedur rekonstruksi maksilektomi. Free composite bone flaps dapat secara simultan 
memperbaiki defek maksila. Rekonstruksi fungsional maksila dengan teknik osseointegrated 
implants merupakan suatu perkembangan penting dalam bidang bedah rekonstruktif bagian 
kepala dan leher. Osseointegrated implants dapat diletakkan dalam vascularized graft bone 
untuk mempertahankan, mendukung, dan menstabilkan protesa.2 

Rekonstruksi defek maksila pasca maksilektomi dapat dilakukan dengan berbagai macam 
cara, mulai dari yang sederhana menggunakan dental prosthesis, sampai yang rumit (canggih) 
dengan osteomusculocutaneous iliac crest free flap.1 
 Walaupun terdapat kemajuan dalam bidang rekonstruksi, defek maksilektomi tidak dapat 
diprediksikan dan tidak selalu dapat dilakukan karena alasan lokal dan sistemik. Karena 
terbatasnya sisa tulang maksila setelah maksilektomi.1 

 
 
ANATOMI 

Wajah secara keseluruhan dibagi menjadi 3 bagian yaitu sepertiga atas (frontal), sepertiga 
tengah (midface) dan sepertiga bawah (mandibula). Struktur midface meliputi maksila, palatum, 
orbita dan hidung. Maksila adalah struktur dari midface yang sangat penting baik sebagai fungsi 
(mengunyah, berbicara dan menelan) dan estetik. Hilangnya jaringan lunak (soft tissue) atau 
tulang pada daerah midface dapat menyebabkan kolaps dari hidung, wajah, bibir dan periorbital 
sehingga menyebabkan berbagai macam gangguan mulai dari mengunyah, berbicara, menelan, 
susah bernapas, gangguan penciuman dan perubahan bentuk mata (ektropion) atau bentuk muka 
yang asimetris. Keadaan tersebut sangat mengganggu bagi penderita baik dari segi fungsi maupun 
penampilan yang berakibat gangguan psikologis.1 

Struktur tulang wajah 1/3 tengah (midfacial) dibentuk oleh 3 pilar utama maksila 
(maxillary buttresses) yaitu zygomaticomaxillary buttress (ZMB), pterygomaxillary buttress 
(PMB), dan nasomaxillary buttress (NMB). Restorasi dari 3 pilar utama ini sangat penting untuk 
mendapatkan hasil rekonstruksi yang efektif daripada komplek defek maksila.1 



 
 

4th Head and Neck Conference 3 

            

Struktur anatomi tulang tulang wajah, dan 3 pilar utama (maxillary buttresses) yaitu ZMB (zygomaticomaxillary 
buttress), PMB (pterygomaxillary buttress) dan NMB (nasomaxillary buttress). 

 
Maksila dapat diseskripsikan sebagai suatu struktur geometrikal dengan enam 

dinding/heksahedrium. Tiap dinding adalah bagian dari struktur anatomi lainnya pada wajah. 
Bagian superior maksila adalah dasar orbita dan pendukung bola mata. Bagian medial maksila 
adalah dinding lateral cavum nasi dan bagian dari sistem lakrimalis. Bagian inferior maksila 
membentuk bagian depan palatum durum dan tepi alveolar. Kebanyakan otot yang terlibat dalam 
ekspresi wajah dan pengunyahan termasuk dalam otot-otot maksila. Kedua maksila merupakan 
tulang yang paling penting pada skeletal wajah. Bersama dengan tulang malar, maksila 
menyediakan pendukung untuk otot yang secara signifikan berhubungan dengan fungsi utama 
seperti ekspresi wajah, pengunyahan, dan berbicara. Maksila dan jaringan lunak yang 
menutupinya berperan untuk memperluas kontur wajah.4,5 

 
  

MAKSILEKTOMI 
 

Maksilektomi adalah suatu tindakan pengangkatan maksila secara pembedahan, sering 
disebut juga dengan reseksi maksila. Maksilektomi merupakan suatu tindakan pada maksila yang 
menimbulkan defek pada wajah dan rongga mulut berupa kerusakan dan perubahan bentuk pada 
wajah serta fungsi oral. Maksilektomi yang meluas ke orbita akan menyebabkan perubahan 
kosmetik pada penderita dan sering mengalami kesulitan dalam pembuatan obturator. Jika tepi 
posterior pada palatum mole terkena dampak pada maksilektomi, maka menjadi perhatian utama 
untuk dokter dan penderita. Setiap defek yang terjadi akan memberikan efek pada penderita 
untuk tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi, sehingga diperlukan suatu klasifikasi defek yang 
meliputi faktor estetik dan fungsional.2 

Prosedur maksilektomi tergantung pada banyaknya struktur jaringan yang terkena tumor. 
Prioritas maksilektomi adalah membuang tumor secara keseluruhan, dan prioritas kedua adalah 
pengembalian fungsi. Insisi dilakukan mulai sisi medial dari ligamen kantus medialis terus ke 
bawah menyusuri tepi lateral hidung, lalu melingkari ala nasi di bagian lateral pada lipatan 
nasolabial (nasolabial crease) menuju filtrum bibir atas, kemudian membelok keatas. Atau tidak 
memotong ala nasi tetapi dilanjutkan ke arah kolumela,  sekitar 2-3 mm dibawah tepi vestibulum 
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nasi bagian inferior.6,7 

 
Penderita tumor ganas sinus maksila (antro-alveolar) yang sudah agak lanjut biasanya 

ditemukan pembengkakan di pipi (fosa kanina), palatum dan gusi (prosesus alveolaris).  

   
                       

Penderita karsinoma sinus maksila, tampak tumor di palatum dan prosesus alveolaris. Foto CT scan, tampak massa di 
sinus maksila dan kavum nasi. 

 
Seperti umumnya pembedahan onkologi di organ tubuh lainnya, operasi maksilektomi 

yang dilakukan selalu mempertimbangkan radikalitas operasi, pengembalian fungsi fisiologis 
dan kosmetik. Kunci dari pembedahan yang baik (good surgery) khususnya pada pembedahan 
kanker yaitu aman (safe) dan lapangan pandang yang luas (adequate exposure). Berdasarkan 
filosofi ini, setiap pembedahan yang dilakukan untuk mengeluarkan tumor ganas di maksila akan 
menyebabkan hilangnya kontinuitas tulang, jaringan lunak dan deretan gigi yang dapat berakibat 
defek muka (cosmetic deformity), dan gangguan fungsi menelan dan bicara. Oleh karena itu 
perlu  segera dilakukan rekonstruksi dengan harapan agar tidak terjadi gangguan fungsi menelan, 
bicara dan penampilan (appearance).1 

Ada beberapa macam teknik operasi untuk mengeluarkan tumor ganas sinus maksila, 
mulai dari prosedur pembedahan yang relatif terbatas sampai reseksi yang sangat radikal. Macam 
atau teknik operasi maksilektomi yang dikerjakan tergantung dari lokasi tumor, ukuran tumor, 
perluasan tumor, ada tidaknya metastasis dan jenis histopatologi. Dari hasil pemeriksaan 
radiologis  (CT scan atau  MRI) dapat diperkirakan batas eksisi yang harus dikerjakan pada 
waktu pembedahan. Berdasarkan banyaknya jaringan yang dikeluarkan saat operasi, 
maksilektomi dibedakan menjadi maksilektomi terbatas (limited), medial, parsial atau subtotal 
(suprastruktur, infrastruktur), total, radikal dan diperluas. Pasca reseksi tumor ganas sinus 
maksila biasanya timbul defek yang besarnya tergantung dari besarnya tumor.1 
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Macam-macam maksilektomi:8-10 
a. Maksilektomi terbatas 

Pada maksilektomi terbatas dilakukan tindakan pengangkatan satu dinding maksila. 
Maksilektomi ini sering untuk mereseksi dinding medial atau dasar sinus maksilaris. 
Kegasanasan pada dasar dan setengah bagian inferior sinus maksilaris dapa meluas ke 
dalam palatum durum atau tepi alveolar. Jika tumor terbatas pada bagian anterior, 
dapat dilakukan maksilektomi terbatas. 
 

.                  
Pemotongan tulang maksila pada maksilektomi terbatas 

 
b. Maksilektomi medial 

Maksilektomi medial di indikasikan untuk tumor jinak sinonasal, tumor ganas sinus 
etmoid yang tidak mengadakan perluasan ke lamina kribrosa, tumor ganas rongga 
hidung yang telah melewati dinding medial sinus maksilaris tetapi belum mengenai 
(infiltrasi) tulang bagian bawah (lantai) kavum nasi. Beberapa struktur yang 
dikeluarkan saat melakukan operasi ini yaitu seluruh dinding lateral rongga hidung, 
etmoid, lamina papirasea dan sebagian fosa kanina. 

 
                      Struktur yang di reseksi pada maksilektomi medial 
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c. Maksilektomi parsial 
Tumor ganas sinus maksila dengan perluasan yang terbatas di maksila dapat di eksisi 
secara adekuat melalui maksilektomi parsial. Berdasarkan lokasi tumor dan bagian 
maksila yang di reseksi, dibedakan menjadi 2 macam yaitu maksilektomi infrastruktur 
dan suprastruktur. 
 
c.1 Infrastruktur 

 Maksilektomi infrastruktur dilakukan untuk mereseksi tumor pada dasar sinus 
maksilaris yang meluas ke rongga mulut. Prosedur ini mengharuskan pembuangan 
separuh bagian bawah maksila. Maksilektomi infrastruktur di indikasikan untuk 
tumor ganas yang terletak di bagian bawah maksila yaitu : tumor di dasar antrum, 
tumor sinus maksila yang ekstensi ke bagian bawah sinus / palatum durum, tidak 
meluas ke etmoid, dan tidak mengadakan infiltrasi ke tulang atau mukosa dinding 
superior sinus maksilaris. Tumor ganas di sinus maksila dengan perluasan yang 
terbatas seperti yang disebutkan diatas dapat di eksisi secara adekuat dengan 
maksilektomi parsial infrastruktur. Tumor ganas sinus maksila yang terletak 
antero alveolar atau tumor yang belum mengenai atap sinus maksila, dilakukan 
maksilektomi infrastruktur dengan mempertahankan dasar orbita.  

                                     
Maksilektomi parsial infrastruktur 

 
                                     (a)                                                              (b) 

Reseksi pasca maksilektomi parsial (infrastruktur) 
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c.2   Maksilektomi suprastruktur 
Operasi ini di indikasi untuk tumor ganas sinus maksila yang letaknya postero-
superior, dimana dasar sinus masih intak.  Disini dilakukan pengangkatan bagian 
atas maksila dengan mempertahankan palatum durum (bagian bawah maksila) 
dan orbita. Apabila tumor sudah meluas ke jaringan lunak orbita (orbital 
involement) dilakukan tindakan tambahan berupa eksenterasi orbita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               a                                                                        b 

Struktur yang di reseksi pada maksilektomi suprastruktur.  
(a) Tanpa eksenterasi orbita. (b). Dengan eksenterasi orbita 

 
 

d. Maksilektomi Total 
Tumor ganas yang sudah memenuhi seluruh rongga sinus maksila perlu tindakan 
operasi untuk mengeluarkan seluruh maksila (complete removal). Maksilektomi total 
juga di indikasikan untuk kasus tumor ganas sinus maksila yang sudah mengenai 
(ekstensi) dinding superior sinus (tulang dasar orbita) tetapi belum menginvasi ke 
periorbita atau jaringan lunak di rongga orbita  (orbital involement). 

 
 

 
 

 

A B C 
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Struktur tulang yang di reseksi pada maksilektomi total. 

 
 
DEFEK MAKSILA 

Sistem klasifikasi defek didasarkan atas kehilangan jaringan yang bisa mengakibatkan 
keterbatasan pilihan rekonstruktif dan mempertimbangkan hasil akhir dari rekonstruksi. 
Kompleks anatomi 3-dimensi tidak hanya merupakan sebuah tantangan untuk ahli bedah dalam 
mempertimbangkan rekonstruksi sebelum dilakukannya pembedahan tetapi juga merupakan 
masalah dalam menentukan klasifikasi defek. Berdasarkan hal ini terdapat beberapa sistem 
klasifikasi defek maksila dan palatum. Brown dan kawan-kawan mengklasifikasikan defek 
maksilektomi menjadi komponen vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal (Kelas 1-6) adalah 
perluasan unilateral dan melibatkan orbita. Komponen horizontal (a-d) berdasarkan banyaknya 
kehilangan daerah palatum dan alveolar.11 

 
 

 
 

Klasifikasi Defek Maksila Menurut Brown 
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Klasifikasi defek maksila menurut Brown:11 

Kelas Defek 
Komponen Vertikal 

1 Maksilektomi yang tidak menyebabkan fistula oronasal 
2 Tidak melibatkan orbita 
3 Melibatkan jaringan sekitar orbita dengan retensi orbita 
4 Dengan enukleasi atau eksenterasi orbita  
5 Defek orbitomaksilari 
6 Defek nasomaksilari 

Komponen Horizontal 
a Hanya defek palatum, tidak melibatkan dental alveolus 
b Kurang dari atau sama dengan ½ bagian anterior bilateral atau transversal 
c Kurang dari atau sama dengan ½ unilateral 
d Lebih besar dari ½ maksilektomi 
 
Yang dimaksud dengan komponen vertikal, yaitu:12,13 

• Tipe 1 (maksilektomi tanpa fistula oroantral); reseksi meliputi pembuangan tulang alveolar 
tanpa menyebabkan fistula oroantral. Reseksi pada etmoid dan defek anterior sinus atau 
pembaunagn dinding lateral cavum nasi, masuk ke dalam klsifikasi ini. 

• Tipe 2 (maksilektomi infrastruktur) reseksi meliputi bagian alveolus dan dinding sinus, tetapi 
tidak sampai ke dasar atau tepi orbita. 

• Tipe 3 (maksilektomi suprastruktur), reseksi meliputi dasar orbita atau tanpa peri-orbita dan 
dengan atau tanpa reseksi basis kranii. 

• Kelas 4 (maksilektomi radikal), reseksi ditambah dengan perluasan ke orbita dengan atau 
tanpa reseksi anterior basis kranii. 

Yang dimaksud dengan komponen horizontal, yaitu:12,13 

• a: Tulang alveolar maksila dan palatum durum direseksi. Kurang dari atau sama dengan 
setengah alveolar dan palatum durum direseksi tanpa melibatkan septum nasi atau melewati 
garis tengah. 

• b: Kedua sisi tuang alveolar maksila dan palatum durum direseksi. Termasuk reseksi kecil 
yang mlewati garis tengah alveolar dan septum nasi. 

• c: Dilakukan pemotongan seluruh alveolar maksila dan palatum durum. 
 
Cordeiro dan Santamariae mengklasifikasikan 4 tipe secara sederhana, yaitu:11 

Tipe 1  Maksilektomi terbatas, tidak melibatkan palatum 
Tipe 2  Maksilektomi subtotal, preservasi dasar orbita 
Tipe 3   
   a  Total maksilektomi dengan preservasi orbita 
   b  Total maksilektomi dengan eksenterasi orbita 
Tipe 4  Orbitomaksilektomi, palatum di preservasi 
 Klasifikasi ini mengevaluasi luas permukaan dan penutupan palatum serta rekonstruksi 
orbita. Walaupun klasifikasi ini didasarkan atas bentuk maksila yang 3 dimensi tetapi tidak 
menjelaskan mengenai kandidat yang bagus untuk obturator. Maksila dapat dianggap sebagai 
struktur geometris dengan 6 dinding (hexahedrium). Berdasarkan atas banyaknya dinding yang 
hilang pasca maksilektomi (ada 4 tipe maksilektomi), disarankan alternatif rekonstruksinya  
sebagai berikut:1   
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1. Tipe 1 (limited maxillectomy): salah satu atau dua dari dinding maksila (anterior, medial, rim 
orbita) hilang karena dikeluarkan (diangkat). Defek dapat dikoreksi dengan non vascularized 
bone graftmisalnya  calvarial bone graft, atau split rib graft.  

2. Tipe 2 (subtotal / inferior maxillectomy): defek maksila bagian bawah dimana yang masih 
tersisa hanya dasar orbita. Defek tersebut dapat direkonstruksi dengan osteocutaneous free 
flap (misalnya: fibula, radial forearm, ilium).  Flap tersebut dapat dilipat seperti "sandwich" 
untuk membentuk lengkungan maksila atau palatum. Pemasangan tulang disini   diperlukan 
untuk meletakkan implan gigi, sekaligus sebagai penopang bibir atas. Keadaan tersebut 
dapat juga direkonstruksi dengan obturator. 

3. Tipe 3 (total maxillectomy): seluruh dinding maksila hilang tanpa disertai eksenterasi orbita 
(3a), disertai eksenterasi orbita (3b). Defek pada keadaan tersebut dapat direkonstruksi 
dengan bone graft yang diletakkan diantara 2 flap (flap otot temporalis dan kulit), Flap 
tersebut hanya untuk rekonstruksi orbita dan dinding anterior maksila, sedangkan palatum dapat 
digantikan dengan obturator. Dapat juga dengan osteocutaneous groin free flap. 

4. Tipe 4 (orbitomaxillectomy): seluruh dinding maksila beserta isi orbita dikeluarkan, 
sedangkan palatum tetap dipertahankan. Koreksi keadaan tersebut dapat dengan transfer otot 
temporalis dan bone graft, atau free flap. 

 
Pada makalah ini, klasifikasi defek maksilektomi didasarkan kepada jenis defek yang 

paling sering ditemukan. Jenis reseksi pada tumor sinonasal ditentukan oleh lokasi tumor 
dan perluasannya. Tumor yang berasal dari bagian dalam sinus maksilaris diangkat dengan 
beberapa bentuk variasi maksilektomi.9 

Berdasarkan penilaian atas reseksi anatomi yang dilakukan, defek maksila dapat 
diklasifikasi menjadi 3 kategori, yaitu:1 

• Kategori I:  bila dilakukan pengangkatan dinding anterior dan atau medial dari maksila 
bagian bawah, termasuk palatum, sedangkan dinding orbita inferior dan lantai orbita 
dipertahankan. Dengan demikian yang diangkat adalah PMB dan sebagian NMB. 
Misalnya, pasca maksilektomi terbatas dan maksilektomi infra struktur (parsial / 
subtotal). 

 
Defek maksila kategori I 

 
• Kategori II:  defek yang terjadi setelah dilakukannya orbitomaxillectomy atau 

orbitozygomaticomaxillectomy. Defek ini meliputi dinding anterior dan medial dari 
maksila bagian atas, termasuk isi orbita (orbital exenteration), namun palatum tetap 
dipertahankan. Regio malar termasuk arkus zigoma kadangkala direseksi 
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(orbitozygomaticomaxillectomy defect). Dengan demikian disini dilakukan pengangkatan 
ZMB dan NMB. Misalnya, pasca maksilektomi supra struktur (tanpa atau dengan 
eksenterasi orbita) 

 

 
Defek maksila kategori II 

 
• Kategori III:  bila seluruh tulang maksila diangkat tanpa preservasi dinding inferior 

orbita, atau palatum (misalnya, pasca maksilektomi total). Pada maksilektomi total yang 
diperluas kadang kala dilakukan pengangkatan isi orbita, regio malar, termasuk arkus 
zigoma dan/atau kulit muka dan/atau otot mimik. 

 

 
Defek Maksila Kategori III 

 
 
REKONSTRUKSI DEFEK PASCA MAKSILEKTOMI 

Rekonstruksi maksila adalah rehabilitasi perawatan pada defek maksila setelah dilakukan 
tindakan pembedahan yang melibatkan hilangnya sebagian atau seluruh maksila.2 

Rekonstruksi defek pasca maksilektomi harus dilakukan mengingat apabila dibiarkan 
akan berdampak morbiditas yang tinggi, yaitu gangguan yang hebat pada fungsi (menelan, 
bicara) dan kosmetik. Tujuan dari rekonstruksi defek maksila yaitu mempertahankan jalan 
makanan (maintain aliemantation), mempertahankan fungsi bicara (restore speech), 
mempertahankan bentuk pipi dan bibir (provide lip and cheek support) dan mempertahankan 
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bentuk muka (reestablish midface projection).1 

Tujuan lain rekonstruksi defek di daerah maksila adalah:1,11 

a. Rekonstruksi dinding orbita untuk mempertahankan posisi bola mata atau mengisi rongga 
orbita bila dilakukan eksenterasi bola mata. 

b. Rekonstruksi defek intraoral, wajah, palatum, nasal lining, memperbaiki berbicara, mengunyah 
dan oral continencia. 

c. Memisahkan rongga mulut atau nasal dari dasar tulang tengkorak atau orbita. 
d. Defek pada kulit daerah maksila harus ditutup dengan flap lokal, flap jauh. 
e.   Obliterasi defek maksilektomi. 

Keberhasilan dari suatu operasi rekonstruksi defek maksila ditandai dengan kembalinya:2 

1. Kontinuitas tulang disertai bentuk lengkungan yang kokoh  
2. Ketebalan tulang (osseous bulk)  
3. Ketinggian alveolar yang diperlukan untuk pemasangan prostesis gigi  
4. Fungsi persendian antara rahang atas dan rahang bawah, fungsi menelan dan bicara  
5. Graft yang dipasang dapat bertahan/hidup dalam jangka waktu yang lama (graft durability)  
6. Bentuk muka yang cukup baik (acceptable). Beberapa ahli lainnya berpendapat keberhasilan 

operasi ini cukup didasarkan atas kembalinya bentuk dan fungsi maksila.   
Dalam melakukan tindakan bedah, terlebih dahulu mengevaluasi dan mempertimbangkan 

kondisi penderita untuk menentukan pilihan rekonstruksi yang tepat.2 

Beberapa faktor pra bedah yang harus dipertimbangkan yaitu:2  
1. Jumlah dan tipe jaringan yang akan dibutuhkan  
2. Pertimbangan estetis dan fungional  
3. Morbiditas donor  
4. Lokasi donor  
5. Lamanya operasi  
6. Kemampuan dalam melakukan pembedahan  
7. Evaluasi kondisi umum penderita  

a. Alkohol dan tembakau  
Kebanyakan penderita yang terkena tumor ganas disebabkan oleh kebiasaan 
mengkonsumsi tembakau atau minuman beralkohol, sehingga dalam penyembuhan luka 
sangat sulit dan kemungkinan terjadi komplikasi.  

b. Status nutrisi  
Pada penderita yang mengalami defisiensi vitamin dan mineral kemungkinan terjadi 
anoreksia dan badan menjadi kurus.  

c.  Pra bedah status dental  
Merupakan suatu pertimbangan penting untuk memformulasikan suatu rencana 
perawatan pada rekonstruksi.  

d.  Faktor usia  
Pada penderita lanjut usia yang mempunyai kesehatan buruk sehingga memiliki 
kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan rekonstruksi.  
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Ada 4 cara rekonstruksi defek pasca maksilektomi yaitu dental  prosthesis, local flap or 
graft, regional flap/graft dan microvascular free tissue transfer (free flap / graft), yaitu:1,11 

 
1. Prostesis 

Telah banyak dilakukan rehabilitasi prostesis untuk menutup defek palatum. Termasuk 
obturator maksila untuk menutup defek palatum durum, obturator faringeal untuk defek 
palatum molle, dan obturator maksilofaringeal untuk defek pada kedua struktur tersebut. 
Secara tradisional, defek palatum durum ditutup obturator dengan bulky dental prosthesis. 
Pemasangan obturator atau dental prostesis ini dapat memperbaiki fungsi bicara (adequate 
speech), menelan, dan penampilan (kosmesik). Pada mulanya, prostetik obturation 
merupakan gold standard untuk rekonstruksi defek palatum oleh karena diperlukan 
rehabilitasi orodental secepatnya (immediate), tanpa memerlukan second operative site dan 
dokter dapat melakukan evaluasi daerah operasi untuk mendeteksi kekambuhan tumor 
secara dini. Selain itu, prostetik obturator merupakan solusi untuk menutup defek palatum 
yang kecil. Sedangkan defek yang besar memerlukan penanganan yang lebih baik untuk 
mempertahankan fungsi dan estetika. Masalah utama dari prostetik obturator adalah retensi 
dan stabilisasi yang sering kali menyebabkan perubahan bicara dan mengunyah. Kesulitan 
lain yaitu apabila ditemukan defek yang mengenai rim orbital dan zigoma yang berdampak 
deformitas. Hasil yang baik terjadi bila melibatkan komplek palatomaksilari.  
Penderita harus menjaga kebersihan baik daerah luka operasi dan prostesis. Retensi jelek 
yang diakibatkan oleh denture bulkiness dan sisa gigi yang tidak terawat baik  dapat 
menyebabkan kebocoran, pembentukan krusta, bau busuk, dan regurgitasi oronasal. 
Beberapa kelemahan ini menyebabkan penderita akan mengalami penurunan kualitas hidup. 
Prostesis merupakan alternatif (standar) apabila masih belum bisa melakukan free flap. 
Penderita dengan lesi yang terbatas pada alveolar ridge saja, atau alveolar ridge dan 
palatum yang tidak melebihi setengah palatum durum  dapat direhabilitasi dengan relatif 
mudah. Pada mulanya dokter gigi spesialis prostodontis melakukan evaluasi penderita dan 
membicarakan dengan operator mengenai rencana reseksi maksila dan palatum yang akan 
dilakukan (prabedah). Selanjutnya dibuat cetakan gigi preoperatif, lalu dibuat prostesis 
palatum (immediate obturator) yang akan dipasang saat operasi. Seringkali untuk menahan 
obturator pada tempatnya dilakukan fiksasi ke sisa tulang palatum atau gigi dengan sekrup 
atau kawat.  Secara periodik, sekrup atau ikatan kawat ini dapat dilepas untuk melakukan 
pembersihan rongga maksila-hidung-nasofaring (irigasi) dan pencucian obturator/ prostesis. 
Kelebihan dari intraoperative  palatal prosthesis ini antara lain sederhana, cepat, dan murah, 
dapat dipasang langsung saat operasi tanpa peralatan khusus. Penderita dapat segera makan 
minum per oral dan berbicara dengan suara cukup jelas. Penderita dianjurkan diet makanan 
lunak sampai fungsi pencernaannya kembali normal. Setelah luka operasi sembuh 
(kontraktur luka stabil) dan tidak didapatkan tanda residif tumor pasca radioterapi (3-6 
bulan), prostodontis akan membuat modifikasi obturator disertai deretan gigi yang mirip 
dengan gigi palsu berdasarkan klasifikasi Aramany. Obturator definitif ini juga dapat dilepas 
dan dibersihkan oleh penderita. Dengan cara ini, penderita yang telah  dilakukan reseksi 
palatum atau maksilektomi inferior (parsial) akan tetap mempunyai kualitas hidup yang 
baik. 
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(A) Defek palatum durum yang luas pasca reseksi adenokarsinoma.   (B) Retensi prosthesis difasilitasi oleh 
gigi yang tersisa 

 

(A) Maksilektomi total menyebabkan defek yang luas pada dasar mulut sehingga ada hubungan rongga mulut 
dengan hidung dan nasofaring.        (B) Obturator digunakan untuk menutup defek sehingga penderita dapat 

makan dan berbicara 
 

(A) Penderita dengan keganasan di ginggiva (prabedah). (B) Defek pasca bedah. (C) Prosthesis removable 
dengan claps. (D) Hasil kosmetik yang baik dengan mengembalikan separasi oral-nasal 

 

A B 
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(B) Defek pasca maksilektomi inferior yang telah sembuh. (C) Prostesis menggunakan claps pada gigi residual 
untuk stabilisasi. (D) Hasil kosmesik baik 

 
 

Pemasangan dental prosthesis pasca maksilektomi terbatas 
 

Kebersihan rongga mulut serta perawatan gigi yang tersisa harus diperhatikan, secara rutin 
dilakukan irigasi dengan solusio Perhidrol (H2O2 3%) atau antiseptik lainnya. Komplikasi 
yang dapat terjadi pada rehabilitasi ini adalah kebocoran pada daerah hidung ketika 
penderita makan, 25% sampai 40% penderita dilaporkan menderita komplikasi ini. 
Keuntungan dari rehabilitasi dengan obturator ini para ahli bedah dapat mengevaluasi 
pertumbuhan tumor kembali. Kerugian pemasangan obturator ini adalah: 
a. Ketidaknyamanan penderita memakai prostesis 
b. Penderita harus selalu membersihkan obturator 
c. Tidak dapat dipergunakan untuk defek yang besar atau bila terjadi kebocoran 
d. Harus selalu dievaluasi oleh prostodontis. 
Pada penderita yang memiliki defek yang luas harus dilakukan rekonstruksi palatomaksilaris 
dengan microvascular free flap. Dengan dilakukannya rekonstruksi ini banyak keuntungan 
yang akan didapat, diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup penderita. Jika defek 
maksila cukup luas, termasuk kedua kanina yang direseksi maka dibutuhkan rekonstruksi 
free-flap. Penderita yang terpaksa harus dilakukan reseksi setengah atau lebih dari palatum 
durum termasuk juga prosesus alveolaris, akan sulit dipasang prostesis, apalagi bila tidak 
ada lagi gigi yang tersisa (edentulous teeth). Pada saat seluruh palatum durum dan daerah 
alveolar diangkat, retensi dari prostesis dapat digantikan dengan menempatkan pin yang 
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terintegrasi ke tulang daerah kompleks trimalar atau di daerah infraorbita. Namun 
kemampuan mengunyah kemungkinan tidak bisa ditolerir yang dapat mengakibatkan fraktur 
dasar orbita. Oleh karena itu, penderita seperti ini (palatum durum dan prosesus alveolar 
diangkat lebih dari separuh) sebaiknya tidak dilakukan pemasangan obtutarator/prosthesis, 
namun dipilih cara rekonstruksi lainnya (flap lokal, flap regional atau  free flap). 
Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari rekonstruksi dengan obturator 
ataupun flap, yaitu xerostomia postradioterapi. Yaitu suatu kondisi dimana fungsi dari 
glandula salivatorius berubah sehinga terjadi hiposalivasi yang menyebabkan keluhan mulut 
terasa kering. Sekuele dari kelainan fungsi saliva ini adalah mukositis, penyakit periodontal, 
ketidaknyamanan, nyeri daerah rongga mulut, karies dentis, fisura lidah, kehilangan gigi, 
penurunan rasa, keulitan memakai obturator, dan terganggunya proses mengunyah, menelan, 
dan bicara. Dibutuhkan intensity-modulated radiotherapy untuk tumor sinonasal.  
Kandidat yang paling baik untuk dilakukan rehabilitasi prostesis adalah penderita yang tidak 
akan dilakukan radioterapi dan defek palatomaksilaris yang kecil di bagian lateral atau 
posterior (Klasifikasi Brown kelas 1 atau 2a-2b atau Cordeiro tipe 2). 

 
2. Soft Tissue Free Flap 

Sejak 3 dekade terakhir ini telah dikembangkan rekonstruksi defek dengan menggunakan 
flap bebas (microvascular free tissue transfer). Dengan cara ini tulang dan jaringan lunak 
dapat dipindahkan dalam 1 tahap. Pada dasarnya semua jaringan beserta pembuluh darah 
yang memasoknya (main artery) dapat digunakan sebagai flap bebas. Flap bebas untuk 
rekonstruksi maksila dapat terdiri dari tulang beserta pembuluh darahnya (mis. 
revascularized rib graft), atau terdiri dari kulit dan tulang (mis. osteocutaneous free 
scapular flap, fibula cutaneous free flap). Flap bebas dapat terdiri dari kulit, otot dan tulang 
misalnya osteomyocutaneous iliac crest (groin) free flap dan osteomyocutaneous pectoralis 
mayor free flap, osteomyocutaneous scapular free flap, dll. Pembuluh darah arteri dan vena 
dari jaringan yang dipindahkan dari tempat asalnya (donor site), selanjutnya disambung / 
anastomosis secara end to end (atau end to side) dengan pembuluh darah yang ada disekitar 
defek (recipient site) misalnya a. tiroidea superior, a. lingualis dan V. jugularis interna dan 
v. tiroidea superior dengan menggunakan teknik bedah mikro. Daya hidup flap ini sangat 
tinggi karena mendapat suplai darah dari pembuluh darah besar.  
 
a. Flap Lokal 

Penatalaksanaan untuk defek palatum dan hemipalatal (ukuran kecil sampai sedang) 
dengan mempertahankan dasar orbita masih menjadi kontroversi karena banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Dental obturator sangat efektif untuk 
penderita yang tidak akan dilakukan radioterapi, penggunaan free flap lokal, regional, 
atau jauh dapat memberikan fungsi dan estetik yang bagus, khususnya untuk defek yang 
besar. Tetapi harus dipertimbangkan untuk rekurensi tumor, sehingga harus dilakukan 
follow up yang teratur dengan menggunakan CT Scan atau MRI.  
Pilihan pembedahan untuk menutup defek palatum yang relatif kecil dapat 
menggunakan palatal flap, pharyngeal flap, atau nasal septal flap.  Pasca reseksi tumor 
palatum dibagian tengah dapat di rekonstruksi dengan flap mukoperiosteal dari daerah 
palatum (vascularized soft tissue) yang normal (disekitar defek). Dengan cara ini, 
penderita tidak memerlukan rehabilitasi protesis. 
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Rekonstruksi defek palatum dengan flap palatum  
 

 
(A) Foto intraoral menunjukkan defek pada palatum posterior dan trigonum retromolar. Defek berhubungan 
dengan sinus maksilaris. (B) Spesimen hasil pembedahan. (C) Foto intraoral tampak contralateral palatal 
island flap yang menutup defek palatum. (D) Foto intraoral 4 minggu setelah rekonstruksi. Defek mukosa 

palatum sisi donor telah diliputi mukosa (epitelialisasi lengkap), dan mukosa palatum di sisi resipien 
tampak menyatu dengan sekitarnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 
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Defek mata (pasca maksilektomi disertai eksenterasi orbita) dapat dilakukan rekonstruksi 
dengan flap dahi. 

 

 
(A) Defek mata pasca eksenterasi orbita. (B) Rekonstruksi defek mata dengan forehead flap 

 
 

 
Rekonstruksi defek wajah dapat menggunakan 2 flap lokal seperti gambar dibawah ini. 

 
(A) Defek midfacial setelah reseksi karsinoma sel basal. (B) Rekonstruksi dasar orbita. (C) Tulang kalvaria 

disusun untuk rekonstruksi apertura piriformis dan dinding anterior sinus maksila. (D) Modifikasi Huges 
tarsoconjunctival flap. (E) Defek jaringan lunak direkonstruksi dengan paramedian forehead flap dan 

cervicofacial rotation flap. (F)  Enam bulan setelah rekonstruksi 
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a. Flap regional 
Walaupun free flap  lebih sering digunakan, flap muskulus temoralis juga dapat 
digunakan untuk defek palatum ukuran kecil sampai sedang. Penggunakan flap ini lebih 
bagus dibandingkan regional flap karena dapat dikombinasikan dengan pendekatan 
yang dibutuhkan untuk membuka daerah fossa infratemporalis. Untuk menutup defek 
palatum yang sangat besar dapat digunakan flap regional seperti flap otot temporal. 
Dapat juga menggunakan kombinasi otot temporal, flap lokal dan bone graft yang 
diletakkan ditengah, atau dengan teknik canggih yaitu free flap. 
Rekonstruksi dengan otot temporal dapat digunakan untuk menutup defek palatum yang 
luas, sehingga tidak ada hubungan antara rongga mulut dengan rongga hidung (separasi 
oral-nasal). Kelebihan cara ini yaitu proses epitelialisasi yang cepat dan memberi hasil 
yang selayaknya kondisi normal. Rekonstruksi dengan cara ini biasanya membutuhkan 
satu sisi otot temporal, namun bila diperlukan dapat menggunakan kedua sisi. 
digunakan Untuk mengembalikan kontur fosa temporal, dipasang porous polyethylene 
implant. Kerugian cara ini antara lain defek bekas insisi di daerah temporal dan buntu 
hidung karena ketebalan (bulk action) dari flap ini.  
Setelah dilakukan insisi hemikoronal ipsilateral, flap dapat melewati ruang 

maksilektomi/palatektomi dengan mengangkat (berikut mengganti) zygomatic arcade.  
 

 

Ilustrasi seluruh prosedur. Pars skuamus os temporal telah di lubangi dan pterigoid dilepaskan dari sfenoid 
(A). Area dimana tulang telah diambil akan memperlihatkan percabangan nervus trigeminal dan 

pengambilan tumor tampak bekasnya (B). zygoma dilepas sementara dan palatum dipotong, namun otot 
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temporal dan vaskularisasinya dipertahankan. Seluruh otot temporalis dapat diputar menuju defek, atau 
sebagian saja (C). Flap difiksasi dengan jahitan dan zigoma dikembalikan ditempatnya. 

 

 
(A) Penderita pasca rekonstruksi defek palatum dengan flap otot temporalis. (B) Intra oral tampak flap 

mulai diliputi mukosa (epitelialisi) 3 minggu pasca operasi. Evaluasi 6 bulan, hampir seluruhnya dilapisi 
oleh mukosa tapi volumenya mengecil 50% 

 

 
Rekonstruksi defek palatum yang luas dengan flap otot temporal. Flap yang menutup defek dan diliputi 
epitel berfungsi sebagai palatum mole, mencegah regurgitasi oral-nasal dan insufisiensi velofaringeal 
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Rotasi Flap Muskulofasial Temporalis diambil setelah terlepas dari garis temporalis ke arah superior (A) 
Melewati bagian bawah arkus zigomatikus, (B) masuk ke roangga mulut 

 
 
 

Rekonstruksi tentunya semakin sulit bila mengenai bidang 3 dimensi (kulit, tulang, dan 
mukosa). Pada keadaan seperti ini dapat dipakai dua flap (flap otot temporal dan flap lokal), 
ditengahnya diletakkan bone graft (seperti sandwich). Dengan cara ini, diharapkan bone graft 
yang diletakkan di antara dua jaringan sehat akan mendapat vaskularisasi cukup sehingga dapat 
hidup 100% (tidak diresorbsi). Teknik tersebut hanya bisa dipakai untuk membentuk dinding 
anterior dan orbita, sedangkan rekonstruksi defek palatum dapat menggunakan obturator. Cara ini 
dapat sebagai alternatif rekonstruksi untuk kasus dimana palatum dan isi orbita masih utuh. 

Penderita yang dilakukan rekonstruksi dengan menggunakan radial forearm 
fasciocutaneous flaps sangat memberikan hasil yang bagus dalam estetik, proses mengunyah, 
dan rasa yang hampir sama dengan penderita yang dilakukan pemasangan obturator. Flap ini 
digunakan untuk rekonstruksi maksila dengan defek yang kecil. Daerah donor adalah rektus 
abdominus (flap perforator), lateral arm, dan muskulus serratus anterior. 

Defek maksilektomi yang besar dengan atau tanpa eksenterasi orbita (kalsifikasi Brown 
kelas 3 atau 4a, 4b, 4c, atau 4d atau Cordeiro tipe 3b dan 4) membutuhkan rekonstruksi 
mikrovaskular. Umumnya beberapa jenis rekonstruksi dibutuhkan pada kasus seperti ini untuk 
menutup defek palatum atau kulit luar. Penggunaan kulit luar tambahan masih menjadi 
kontroversi dan biasanya tidak diperlukan. Kedua bagian vertikal dari rektus miokutaneus dan 
anterolateral thigh free flap dapat menyebabkan terjadinya kulit tambahan,  yang biasanya 
dicapai dengan menggunakan beberapa islands perforator flap atau deepitilisasi segmental. Bila 
defek kecil direkonstruksi dengan menggunakan flap muskulus temporalis atau seratus anterior 
flap,defek yang besar dapat hanya menggunakan muskulus-free flap, seperti rektus abdominus, 
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latisimus dorsi, atau vastus lateralis. Vaskularisasi fasia atau muskulus diharapkan secara 
intraoral atau intranasal. Kelemahan dari teknik ini adalah dapat menyebabkan ptosis dari soft-
tissue flap ke dalam rongga mulut. Beberapa teknik dapat dilakukan untuk mengurangi masalah 
ini, seperti memperbaiki teknik penjahitan dan manipulasi fasia untuk mencegah prolapsnya flap 
intraoral. 

Rekonstruksi dengan menggunakan soft tissue-flap diindikasikan untuk defek 
maksilektomi kecil sampai sedang dengan pertumbuhan gigi yang baik untuk menyangga 
prostesis (kalsifikasi Brown kelas 1 atau 2a02b atau Cordeiro tipe 2) atau pada defek yang besar 
dengan prognosis yang jelek (kalsifikasi Brown kelas 4 atau 5a-5d atau Cordeiro tipe 3b). 
 
 

           
(A) Osteomyocutaneous scapular free flap. (B) Osteomyocutaneous iliac crest (groin) free flap 

 
Osteocutaneous Free Flap 
Defek dengan ukuran sedang dan prognosis yang baik membutuhkan restorasi palatum-
alveolar-maksila untuk meningkatkan kualitas hidup penderita, pilihan yang paling baik 
untuk kasus ini adalah osteocutaneous free flap. Sebelum dilakukannya rekonstruksi ini 
harus mempertimbangkan luasnya defek, lokasi, kualitas dari sisa tulang daerah wajah 
dan gigi, dan arkus alveolaris sangat menentukan rekonstruksi ini. Rekonstruksi dengan 
menggunakan tulang dapat dilakukan pada defek dengan ukuran sedang sampai besar, 
dengan prognosis yang bagus dan harus dipertimbangkan pula rehabilitasi oral, kontur 
wajah dan orbita. Walaupun defek bisa ditutup dengan obturator atau soft-tissue flap, 
vascularized bone flaps biasanya dibutuhkan untuk membentuk tinggi, besar, panjang, 
dan proyeksi dari wajah dengan baik, selain itu juga untuk memperbaiki proses 
mengunyah dan dapat diberikan implan dengan bantuan prostesis gigi.  
Daerah free tissue flap yang sering digunakan untuk tulang dan jaringan lunak palatum 
serta maksila adalah osteocutaneous radial foream (OCRF), fibula, iliaka, dan subskapula. 
Rekonstruksi defek maksila dengan menggunakan bahan biologis misalnya tulang (kosta, 
krista iliaka, skapula) dan korteks tulang (cortical bone graft) sudah dimulai sejak 
pertengahan abad 20, Rekonstruksi dengan cara ini (non vasculairized bone graft) 
dilaporkan hasilnya cukup baik. Kelemahan dari cara ini yaitu terjadinya 
pengecilan/resorbsi tulang (65%), bentuknya kurang baik, adanya defek baru di daerah 
donor dan kurang tebal/besar bila defek maksilanya besar. 
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(A) Foto CT 3D pasca operasi dengan V-shaped scapular bone. ZMB direkonstruksi dengan batas medial 
tulang skapula, dan PMB dengan batas lateral.  (B) Foto CT 3D pasca operasi dengan V-shaped scapular 

bone. PMB direkonstruksi dengan sisi lateral scapula, dan sebagian NMB direkonstruksi dengan sisi medial 
skapula. Vascularized rib grafted untuk merestorasi ZMB dan arkus zigoma. 

 
Pada daerah wajah, terdapat beberapa persyaratan yang dibutuhkan, karakteristik kulit, 
jaringan lunak, mukosa, dan tulang harus sesuai dengan flap yang sesuai sebelum 
dilakukannya rekonstruksi. Yang terbaik adalah membentuk anastomosis free flap dengan 
pembeluh darah yang banyak. Sangat sulit pada kasus reseksi di daerah wajah. Daerah donor 
yang bagus untuk kasus ini adalah daerah leher ipsilateral. Jarak daerah leher ipsilateral ke 
wajah kurang lebih 10 sampai 12 cm. Untuk menghindari graf vena, dibutuhkan flap dengan 
pedikel yang panjang dengan pembuluh darah yang baik. Hal lain yang perlu 
dipertimbangkan adalah ketebalan dari kulit, otot, dan lemak subkunateus, banyaknya 
jaringan yang bisa digunakan, ketebalan tulang, dan morbiditas daerah donor.  
 

 
(A) Seorang wanita dengan ameloblatoma yang masif, (B) Dilakukan total maksilektomi kiri, 

termasuk dasar orbita dan parsial maksilektomi kanan, mempertahankan dasar orbita kanan dan daerah 
malar, (C) digunakan fibula osteocutaneous free flap untuk rekonstruksi defek bilateral, dengan 

pemasangan bone graft dan mesh titanium yang digunakan untuk dinding inferior kiri, (D) 1 tahun setelah 
operasi 

 

A B 
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Free flap OCRF merupakan flap yang paling baik, mudah, dengan digunakannya tulang 
yang tipis, skin paddle, pedikel yang panjang. Tulang ditempatkan secara horizontal pada 
rekonstruksi arkus, oblik untuk restorasi zigomatikomaksilaris, atau osteotomi untuk 
memperbaiki rim orbita inferior. Skin paddle dapat diletakkan untuk memperbaiki defek 
mukosa dan ditempatkan ke arah superior untuk mengisi wajah atau defek kutaneus 
daerah paranasal. Penderita yang akan dilakukan maksilektomi infrastrukur dengan 
preservasi rim orbita inferior, membutuhkan penopang intraoral dengan tulang kecil, 
adalah kandidat yang bagus untuk tipe ini (klasifikasi Brown kelas 2a-2b atau Cordeiro 
tipe 2). Kegagalan rekonstruksi untuk menyangga mata dapat menyebabkan sulitnya 
dilakukan operasi kedua, khususnya setelah dilakukan radioterapi adjuvant. Penggunaan 
tulang nonvaskularisasi pada penderita yang dilakukan radioterapi memberikan hasil 
yang tidak memuaskan. 
Perkembangan yang terakhir dari cara ini adalah digunakannya tulang manusia (kosta, 
kalvaria, fibula, ilium) yang telah diproses dengan metode tertentu (mis. freeze drying 
processing) sehingga imunogenitasnya rendah bahkan hilang. Rekonstruksi defek maksila 
dengan menggunakan tulang yang berasal dari donor jenazah ini disebut sebagai 
allogeneic (homograft) reconstruction of the maxilla. Tulang yang dipasang biasanya 
difiksasi dengan lempeng logam dari stainless steel, cobalt chromium atau titanium (plate 
and screw) atau AO plate.  

 
 

 
Rekonstruksi defek pasca maksilektomi suprastruktur menggunakan tulang (bone-graft) yang difiksasi 

dengan lempeng logam (plate and screw) 
 

Flap fibula dapat dipakai untuk defek wajah, khususnya yang melewati garis tengah 
palatum. Flap ini mempunya pedikel yang panjang dan diameter pembuluh darah yang 
besar. Implan gigi mungkin dibutuhkan segera pada kasus ini atau segera setelah 
pembedahan tetapi kasus ini jarang terjadi. Dilakukan osteotomi untuk rekonstruksi 
palatum, dinding anterior maksila, dan rim infraorbita, serta orientasi kulit dapat menjadi 
permasalahan. Pada defek yang besar, biasanya terjadi pipi menjadi datar, serta 
memberikan kosmetik yang jelek. Untuk alasan ini, kandidat yang paling baik adalah 
penderita yang akan dilakukan maksilektomi infraastruktur yang tidak melibatkan rim 
orbita inferior, melewati garis tengah, dan memerlukan implan gigi untuk rehabilitasi oral 
(klasifikasi Brown kelas 2a-2d atau Cordeiro tipe 2). 
Free flap iliaka dengan menggunakan arteri iliaka dan muskulus oblikus interna dapat 
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dilakukan untuk rekonstruksi maksila, satu bagian dapat mengembalikan alveolus, 
prominensia zigomatikus, rim orbita inferior, dan muskulus dapat digunakan untuk 
obliterasi sinus, memisahkan oronasal, dan penyangga intranasal. Flap ini memiliki 
kerugian keterbatasannya mobilisasi jaringan lunak terhadap tulang, pendeknya pedikel, 
dan morbiditas daerah donor. Penderita yang akan dilakukan total maksilektomi dengan 
atau tanpa melibatkan rim orbita inferior tetapi mempertahankan isi orbita merupakan 
indikasi untuk rekontruksi ini (klasifikasi Brown kelas 3a-3d, Cordeiro tipe 3a). 
Penggunaan flap untuk rekonstruksi wajah yang lainnya adalah flap subskapular yang 
merupakan jenis flap yang paling baik. Penggantian arkus alveolaris bagian inferior 
dengan skapula lateral (yang diperdarahi oleh arteri skapula sirkumfleks) dan dasar serta 
rim orbita dengan tip skapula (diperdarahi oleh cabang angularis dari arteri 
torakodorsalis). Walaupun semua komponen flap ini bisa dirotasikan secara terpisah, 
elevasi flap tidak dapat terjadi secara simultan. Hal ini membutuhkan pedikel yang 
pendek. Untuk flap iliaka, kandidat penderita adalah yang akan dilakukannya total 
maksilektomi dengan preservasi orbita (klasifikasi Brown kelas 3a-3d atau Cordeiro tipe 
3a). 

 
Microvascular free tissue transfer (free flap) untuk rekonstruksi defek palatum 
Kelemahan rekonstruksi defek palatum pasca maksilektomi inferior dengan jaringan 
lunak (misalnya flap otot temporal, atau flap palatum) yaitu tidak dapat dilakukan 
pemasangan gigi oleh karena ketiadaan tulang maksila sebagai tumpuan dental prosthesis 
atau dental implant. Dengan diketemukannya tehnik microvascular free tissue transfer 
(free flap), saat ini telah dicapai kemajuan pesat upaya menutup defek palatum dan 
midface. Defek palatum dan midface pasca maksilektomi dapat di rekonstruksi dengan 
menggunakan osteomyocutaneous free flap. Teknik ini disepakati para ahli sebagai solusi 
terbaik untuk mengatasi kelemahan rekonstruksi dengan jaringan lunak. Beberapa flap 
bebas yang dapat dilakukan untuk rekonstruksi palatum durum dan maksila bagian 
inferior antara lain fibula myocutaneous free flap, free vascularized rib bone graft atau  
osteomyocutaneous costal free flap,  scapular myocutaneous free flap, dan  iliac crest 
myocutaneous free flap, radial forearm with/without bone. Flap bebas ini mempunyai 
daya hidup tinggi. Kerugiannya antara lain adanya luka operasi di daerah donor (donor 
site morbidity), tebal (bulky), operasi lebih rumit (lama), mahal dan perlu peralatan serta 
keterampilan khusus. 
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Rekonstruksi defek dinding anterior dan orbita (pasca maksilektomi supra struktur dan eksenterasi orbita) 

dengan lattisimus dorsi myocutaneous free flap 
 

Rekonstruksi defek pasca maksilektomi parsial infrastruktur (inferior) menggunakan 
osteomyocutaneous iliac crest (groin) free flap pada seorang laki- laki dengan hasil yang 
memuaskan. 

 

 
Foto intraoperasi, rekonstruksi defek pasca maksilektomi inferior dengan osteomyocutaneous iliac crest 

free flap, fiksasi tulang dengan miniplate. Flap ini melekat pada maksila, dinding lateral orbita, dan tulang 
hidung 

 
Pasca rekonstruksi defek palatum dengan menggunakan vascularized bone containing 
free flap yang dilakukan pemasangan osteointegrated implant dilaporkan secara 
signifikan meningkatkan rehabilitasi orodental-maksila dan memperbaiki kualitas hidup.  
 

A B 

C D 
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Pasca rekonstruksi palatum dan maksila dengan osteomyocutaneous iliac crest free flap dilakukan 
pemasangan osteointegrated implant yang diperlukan untuk meletakkan dental prosthesis 

 
Defek besar pasca reseksi karsinoma palatum dapat direkonstruksi dengan forearm free 
flap seperti gambar dibawah ini. 

 
Rekonstruksi defek palatum yang besar dengan forearm free flap 
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b. Rekonstruksi pada Defek yang Kompleks 
Defek yang melibatkan kulit daerah pipi, orbita, dan atau hidung luar menambah kesulitan 
untuk dilakukannya rekonstruksi maksila (klasifikasi Brown kelas 5 atau 6c-6b atau 
Cordeiro tipe 3b dan 4). Rekonstruksi augmentasi dengan graft, implan, atau prostesis 
mungkin diperlukan. Rekonstruksi mungkin dilakukan tidak segera atau hanya dibutuhkan 
prostesis sementara pada nbeberapa kasus, jika memungkinkan menunda pengobatan 
adjuvant atau observasi untuk melihat rekurensi. 
Dilakukan rekonstruksi dengan menggunakan soft tissue free flap dengan menambahan lebih 
dari 1 skin paddle, pembuluh darah kutaneus seperti paha bagian anterolateral dan rectus 
abdominis myocutaneus free flap pada defek yang terjadi di kulit pipi dan palatum. Dua atau 
bahkan 3 skin paddle dapat ditambahkan untuk permukaan palatum, pipi, dan dinding lateral 
hidung, walaupun permukaan ini tidak membutuhkan kulit karena mukosa dapat sembuh 
sendiri. Defek yang kompleks mungkin membutuhkan multipel free flap untuk mengganti 
tulang yang hilang dan memperbaiki proses mengunyah. 
Dinding orbita dapat direkonstruksi dengan vascularized bone flaps, bone graft, atau 
alloplasts. Vascularized bone flap mempunyai keuntungan lebih resisten terhadap infeksi 
dan tidak terlalu terpapar, khususnya pada penderita yang akan dilakukan radioterapi. Bila 
vascularized bone flap terekspose, dapat diperbaiki seara konservatif. Pada semua defek, 
tujuan utama pada rekonstruksi bone flap adalah untuk memperbaiki bentuk wajah dan 
proses mengunyah. Ruang pada wajah terbatas, dan sangat sulit untuk menentukan free flap 
apalagi yang berhubungan dengan orbita. Pada kasus ini, graft atau allopasts dapat 
digunakan untuk defek orbita. 
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