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Latar Belakang Teknik pembedahan pada malformasi kraniofasial terdiri dari osteotomi, 

suturektomi, dan reposisi dari regio yang mengalami kelainan. Stabilisasi dari reposisi 

segmen tulang paling baik dilakukan dengan fiksasi benang, pemasangan wire, atau 

resorbable plate dan screws. Awal perkembangan fiksasi menggunakan wire ligatures yang 

kuat dan efektif dari segi biaya. Lalu berkembang miniplate yang memiliki banyak 

komplikasi pada anak – anak, termasuk migrasi dari screw ke intracranial. Masalah ini 

dianggap terselesaikan pada akhir tahun 1990 dengan diperkenalkannya absorbable 

osteosynthesis plate dan screw yang terbuat dari absorbable polymers, tetapi lebih mahal dan 

terdapat kemungkinan terjadinya cold abcess. Metode osteosintesis yang sederhana, stabil, 

dan efektif pembiayaan adalah dengan fiksasi dengan tepat segmen tulang yang bergeser 

dengan absorbable suture. Belum ada yang membandingkan hasil osteosintesis antara 

absorbable plate  dengan absorbable suture.  

 

Metode Penelitian menggunakan rancangan Randomized Control Trial. Pasien syndromic 

craniosynostosis usia 6 - 24 bulan yang akan menjalani occipital expansion di RSUD dr. 

Soetomo, dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Pada kelompok 1, defek pada calvaria 

akan difiksasi dengan menggunakan absorbable plate fixation. Pada kelompok 2, defek pada 

calvaria akan difiksasi dengan menggunakan absorbable suture fixation. Delapan titik fiksasi 

dilakukan pengamatan secara klinis dan radiologis pada setiap pasien hari ke-7 post 

pembedahan dan bulan ke-3 post pembedahan.  

 

Hasil Tiga pasien dilakukan pengamatan pada penelitian ini, dua pasien dilakukan fiksasi 

dengan absorbable suture fixation dan satu pasien dilakukan fiksasi dengan absorbable plate 

fixation. Setiap pasien dilakukan pemeriksaan fisik dan radiologis pada 8 titik. Pada 

pemeriksaan klinis didapatkan kelompok absorbable suture fixation lebih baik daripada 

kelompok absorbable plate fixation pada pengamatan hari ke-7 (p=0.002) dan bulan ke-3 

post pembedahan (p=0.012). Secara radiologis tidak didapatkan perbedaan signifikan jarak 

tulang antara kelompok absorbable suture fixation dan absorbable plate fixation pada 

pengamatan hari ke-7 (p=0.789) dan bulan ke-3 (p=0.078). Tidak didapatkan perbedaan 

signifikan selisih jarak tulang secara radiologis antara kelompok absorbable suture fixation 

dengan kelompok absorbable plate fixation (p=0.076).  

 

Kesimpulan Pada pemeriksaan klinis, kelompok absorbable suture fixation lebih baik 

daripada kelompok absorbable plate fixation. Secara radiologis, tidak terdapat perbedaan 

antara kelompok absorbable suture fixation dan kelompok absorbable plate fixation. 

Penggunaan absorbable suture pada pembedahan craniosynostosis dapat dijadikan pilihan 

apabila absorbale plate tidak tersedia. 

 

Kata kunci : craniosynostosis, cranial vault remodeling, occipital expansion, absorbable 

plate, absorbable suture. 
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