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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pleksus brakhialis dibentuk oleh bagian anterior 4 nervus cervicalis yang 

terakhir dan oleh nervus thoracalis pertama. Radiks pleksus brakhialis terdiri atas 

C5 dan C6 yang bersatu membentuk truncus bagian atas (upper trunk), C7 yang 

menjadi truncus bagian tengah (middle trunk), C8 serta T1 yang bergabung 

membentuk truncus bagian bawah (lower trunk).1 

Trauma berkekuatan tinggi pada ekstremitas atas dan leher bisa 

menyebakan berbagai cedera pada Pleksus Brakhialis. Cedera tersebut 

mengakibatkan kelemahan otot pada otot-otot yang terinerfasi oleh C5, C6, C7, 

C8, dan Th1.Yang tersering adalah kecelakaan saat mengendarai sepeda 

motor.Korban jatuh saat mengendarai sepeda motor dengan kepala dan bahu 

membentur tanah. Benturan yang terjadi dengan posisi bahu depresi dan kepala 

fleksi ke arah yang berlawanan. Gerakan yang sangat tiba-tiba tersebut juga 

menyebabkan cedera tarikan pada clavicula dan struktur di bawahnya termasuk 

pleksus brakhialis dan vena subclavia. Apabila clavicula sebagai penghubung 

paling kuat antara bahu dengan kepala patah, maka semua gaya tarikan berpindah 

ke serabut neurovascular. Mekanisme cedera semacam ini menyebabkan 

kerusakan yang parah pada serabut saraf bagian atas. Hiperabduksi shoulder atau 

tarikan yang kuat yang menyebabkan melebarnya sudut scapulohumeral 

kebanyakan mempengaruhi akar saraf C8 dan T1, cedera traksi dengan kecepatan 

tinggi bisa menyebabkan avulsi (robek) akar saraf dari medulla. 1 

Menurut Office of Rare Disease of National Institutes of Health informasi 

yang didapat mengenai insiden cedera saraf perifer adalah  kejadiannya kurang 

dari 200.000 jiwa per tahun dihitung pada populasi di Amerika Serikat. Sebagian 

besar korbannya adalah pria muda yang berusia 15-25 tahun. Sementara itu cedera  

pleksus brakhialis terus meningkat pula di kota-kota besar di Indonesia. Di 

Surabaya kebanyakan pasien dengan pleksus brakhialis trauma adalah laki-laki 

berusia antara 15 dan 25 tahun.. 70% dari trauma pleksus brakhialis terjadi karena 

kecelakaan kendaraan bermotor.1 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi Pleksus Brakhialis 

Pleksus brakhialis adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal 

dari medulla spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Pleksus brakhialis 

merupakan serabut saraf yang berasal dari ramus anterior radiks saraf C5-T1. C5 

dan C6 bergabung membentuk trunk superior, C7 membentuk trunk medial, dan 

C8 dan T1 bergabung membentuk trunk inferior. Trunkus berjalan melewati 

klavikula dan disana membentuk divisi anterior dan posterior. Divisi posterior 

dari masing-masing trunkus tadi akan membentuk fasikulus posterior. Divisi 

anterior dari trunkus-trunkus superior dan media membentuk fasikulus lateral. 

Divisi anterior dari trunkus inferior membentuk fasikulus medial. Kemudian 

fasikulus posterior membentuk n. radialis dan n. axilaris. Fasikulus lateral terbagi 

dua dimana cabang yang satu membentuk n. muskulokutaneus dan cabang lainnya 

bergabung dengan fasikulus media untuk membentuk n. medianus. Fasikulus 

media terbagi dua dimana cabang pertama ikut membentuk n. medianus dan 

cabang lainnya menjadi n. ulnaris.2 

 

Gambar 1. Anatomi Pleksus Brakhialis 
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Gambar 2. Dermatom Pleksus Brakhialis 

 

2.2 Epidemiologi 

Studi epidemiologis pada trauma pleksus brakialis sulit diketahui dengan 

pasti dan epidemiologi dapat bervariasi di berbagai negara. Menurut penelitian 

yang dilakukan di India Pusat tahun 2012 menyebutkan bahwa kecelakaan lalu 

lintas menyumbang 94% pasien dan kecelakaan lalu lintas 90% melibatkan roda 

dua. Cedera pleksus brakhialis membentuk bagian multitrauma pada 54% 

kelompok penelitian dan 46% telah mengisolasi cedera pleksus brakhialis. Cedera 

terkait seperti patah tulang, cedera vaskular dan cedera kepala jauh lebih kecil 

kemungkinannya karena kecepatan kendaraan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan dunia barat. Lima puluh tujuh persen telah bergabung kembali bekerja 

rata-rata 8,6 bulan. Diperlukan waktu rata-rata 6,8 bulan untuk pasien trauma 

pleksus brakhial global untuk menulis di tangan mereka yang tidak dominan.3 

Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab trauma pleksus brakhialis pada 

kebanyakan kasus (80,7%). Dari kecelakaan lalu lintas, dibagi lagi yaitu 

kecelakaan sepeda motor (63,2%) diikuti oleh kecelakaan mobil (23,5%), 

kecelakaan sepeda (10,7%) dan tabrakan pejalan kaki (3,1%). Menurut penelitian 
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yang dilakukan di Inggris tahun 2012, dilaporkan 450-500 kasus cedera 

supraklavikular tertutup terjadi setiap tahun.4 

Kejadian trauma pleksus brakhialis juga sering terjadi pada bayi 

makrosomia dengan shoulder dystocia. Bayi makrosomia dengan berat badan 

antara 4000 gram dan 4500 gram kejadiannya 86,25% kasus dan antara 4.500 

gram dan 5000 gram kejadiannya 12,25% kasus. Semua kasus ini terjadi saat 

persalinan per vaginam.5 

 

2.3 Etiopatogenesis Trauma Pleksus Brakhialis  

Trauma adalah salah satu penyebab plexopati brakialis yang paling umum. 

Cedera ini biasanya diakibatkan oleh kecelakaan sepeda motor atau kecelakaan 

kendaraan bermotor berkecepatan tinggi, jatuh dari ketinggian yang signifikan di 

bawah daya tarik atau pukulan langsung. Hal itu bisa terjadi dengan luka tembus 

dan luka tembak. Bisa akibat dari cedera iatrogenik, terutama sebagai komplikasi 

administrasi blok saraf. Pada cedera pleksus brakialis traksi, kepala dan leher 

diregangkan dengan keras dari bahu. Cedera pleksus atas biasanya terlihat jika 

lengan berada di samping karena rusuk pertama bertindak sebagai tumpuan untuk 

mengarahkan daya traksi secara istimewa sesuai dengan pleksus atas. Lesi pleksus 

bawah mendominasi saat lengan diabduksi dan dielevasi dengan keras karena 

koraloid bertindak sebagai titik tumpu dengan cara yang sama. Situs cedera pra-

ganglionik biasanya terkait dengan avulsi radiks saraf, dengan radiks robek yang 

terlepas dari sumsum tulang belakang, dan dengan demikian membawa prognosis 

yang buruk. Cedera supraclavicular lebih sering terjadi dan lebih parah dan 

memiliki prognosis yang lebih buruk daripada cedera infraclavicular.6 

Pasien yang cedera perlu dievaluasi secara menyeluruh, menentukan 

cedera kepala, leher, dan bahu. Pada luka terbuka, bisa terjadi kerusakan pada 

pembuluh darah besar dan paru-paru, dalam hal ini intervensi operasi 

penyelamatan yang mendesak segera diperlukan. Integritas klavikula harus dinilai 

dalam kasus tersebut. Seiring dengan defisit motorik dan sensorik di bahu dan 

atau tungkai atas, adanya tanda-tanda sindrom Horner menunjukkan plexopati 

batang bawah yang lebih rendah karena ganglion simpatis untuk T1 berada di 

dekat pleksus brakialis. Dalam cedera peregangan, temuan MRI penebalan 
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asimetris, hiperensensitas T2, dan peningkatan kontras diffuse dari pleksus yang 

terluka diamati. MRI pada cedera pra-ganglionik dapat menunjukkan avulsi 

radiks, pseudomeningocele (air mata di selubung meningeal di sekitar radiks saraf 

dengan ekstravasasi CSF di jaringan tetangga), peningkatan zona keluar radiks, 

perubahan intensitas sinyal pada sumsum tulang belakang Pada tingkat avulsi 

radiks dan/ atau otot paraspinal dan avulsi sumsum tulang belakang. Pada lesi 

pasca ganglionik, peningkatan penebalan nodul (neuroma) dan hematoma di 

sekitar pleksus adalah temuan pencitraan umum. Sebagian besar peneliti 

berpendapat bahwa dalam situasi akut, intervensi bedah seperti reseksi saraf atau 

okulasi akan sulit dilakukan karena sulitnya menilai kontinuitas saraf. Begitu 

kondisi umum pasien stabil, penilaian neurologis dilakukan dengan hati-hati. 

Prognosis lebih baik bila unsur-unsur pleksus dalam kontinuitas dan serabut saraf 

memiliki cedera neuropraxic dengan aksonotmesis minimal. Faktor pembatas 

utama adalah jarak antara percepatan akson akson dan organ akhir; Dengan 

demikian, otot proksimal pleksus atas pulih lebih banyak daripada otot tangan 

yang dipasok oleh batang bawah. Transfer saraf dapat dilakukan untuk 

mempercepat pemulihan dari cedera pra-ganglionik. Prosedur seperti itu, 

dilakukan secara ideal dalam waktu 6 bulan, mengurangi waktu untuk melakukan 

re-innervasi dengan mengurangi jarak ke lokasi cedera saraf. Potensi 

membangkitkan motorik intraoperasi membantu dalam menilai status fungsional 

akar motor anterior dan serat motor. Rekonstruksi saraf primer, perpindahan sendi 

dan transfer tendon dikombinasikan menghasilkan pemulihan fungsi yang layak 

pada banyak pasien.6 
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Gambar 3.  Trauma pleksus brakhialis tipe upper terjadi ketika kepala dan leher 

bergerak menjauh dari bahu ipsilateral.7 

 

 

Gambar 4. Trauma pleksus brakhialis tipe lower terjad saat lengan atas 

diabduksikan keatas secara maksimal.7 
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2.4  Diagnosis 

1. Pemeriksaan Fisik 

Secara klinis trauma pleksus brakhialis dibagi sesuai lokasi trauma yaitu 

pleksus brakhialis tipe upper (Erb`s Palsy) dan pleksus brakhialis tipe 

lower (Klumpke`s palsy).  Dalam trauma supraklavukula bahu akan 

adduksi dan internal rotasi yang akan mengakibatkan pronasi siku. Trauma 

nervus supraskapular yang berlokasi di posterior suprascapular notch 

akan memberikan gambaran klinis nyeri diatas notch, kelemahan otot saat 

abduksi bahu, dan eksternal rotasi. Lesi pada level spinoglenoid notch 

memberikan gambaran klinis kelemahan otot infraspinatus. Trauma pada 

tingkat infraklavikula mungkin disebabkan oleh mekanisme trauma energi 

tinggi pada bahu dan berhubungan dengan rupturnya arteri aksilaris. 

Nervus aksilaris, supraskapular, dan muskulokutaneus akan terpengaruh 

pada trauma tersebut. Evaluasi nervus medianus, ulnaris, dan radialis 

dilakukan pada pemeriksaan pergelangan tangan dan jari tangan. Lesi 

nervus muskulokutaneus dan lesi pada nervus medianus diperiksa dengan 

fleksi dan ekstensi pada siku. Nervus aksilaris diperiksa dengan abduksi 

bahu secara aktif dan peregangan otot deltoid. Latisimus dorsi diinervasi 

oleh nervus thorakodorsal yang merupakan cabang bagian posterior dan 

berlokasi di dalam dinding posterior fossa aksilaris. Pektoralis mayor 

menerima inervasi dari saraf medial dan lateral. Nervus lateral anterior 

thoracic menginervasi klavikula, nervus medial anterior thoracic 

menginervasi otot sternokostal kepala.7 
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Tabel 1. Cabang terminal pleksus brakhialis dan aksinya. 

Saraf Otot Aksi 

Skapular Dorsal (C5) Rhomboid Stabilisasi Skapula 

Long Thoracic (C5) Serratus Anterior Abduksi skapula 

Supraskapular (C5) Supraspinatus 

Infraspinatus 

Abduksi bahu 

Eksternal rotasi bahu 

Medialis (C8) dan 

Pektoralis lateral (C7) 

Pektoralis mayor 

Pektoralis minor 

Adduksi bahu 

Stabilisasi skapula 

Subskapular (C5) Subskapular dan teres 

mayor 

Internal rotasi bahu 

Thorakodorsal (C7) Latissimus dorsi Adduksi bahu 

Muskulokutaneus (C5) Biceps brakhii dan 

brakhialis 

Fleksi siku 

Ulnar (C8,T1) Fleksor karpi ulnaris 

Otot instrinsik pada 

tangan 

Fleksi pergelangan dan 

jari 

Abduksi jari 

Medianus (C6, C7, C8, 

T1) 

Pronator lengan  

Otot fleksi pergelangan 

dan jari 

Pronasi lengan  

Fleksi pergelangan dan 

jari 

Radial (C6,C7,C8) Supinator 

Triceps brachii 

Otot ekstensi 

pergelangan dan jari 

Supinasi lengan 

Eleksi siku, pergelangan 

dan jari 

 

Aksilari (C5) Deltoid dan teres minor Abduksi bahu 

 

2.5  Pemeriksaan Penunjang 

1. Pemeriksaan Imaging 

Pencitraan radiografi setelah cedera girdle leher atau bahu dapat 

menunjukkan bukti adanya lesi neurologis secara bersamaan. Radiografi 

tulang belakang servikal, shoulder girdle, humerus, dan dada seharusnya 

diperoleh. Radiografi tulang belakang servikal harus dievaluasi untuk 

patah tulang, yang bisa mengindikasikan bahwa sumsum tulang belakang 
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berada dalam bahaya. Terlebih lagi, adanya fraktur transversal pada 

servikal menunjukkan kemungkinan avulsi radix pada tingkat yang sama. 

Fraktur klavikula juga menunjukkan kemungkinan cedera pleksus 

brakialis. Radiografi klavikula dapat menunjukkan fraktur tulang rusuk 

pertama atau kedua, yang mungkin menyebabkan cedera pada bagian atas 

pleksus brakialis.6 Selain itu, meticulous inspection pada radiografi dada 

dapat menunjukkan fraktur tulang rusuk terakhir, yang sangat penting 

dalam hal transfer saraf interkostal, karena saraf interkostal sering cedera 

oleh patah tulang rusuk yang sesuai. Ketika trauma saraf frenik, 

ditunjukkan dengan adanya hemidiafragma yang tinggi dan lumpuh.7 

Computed tomography (CT), bersama dengan computed 

tomographic myelography (CTM), memberikan kontribusi yang besar 

terhadap evaluasi tingkat cedera saraf. Dalam kasus avulsi radiks servikal, 

dapat terbentuk pseudomeningocele, dalam proses penyembuhan dura 

mater. Segera setelah cedera, bekuan darah muncul di titik avulsi. 

Gumpalan ini terlihat jelas dalam myelography sebagai titik bayangan pada 

lesi dan sekitarnya. Selama hari pertama setelah cedera, temuan positif 

mungkin tidak dapat diandalkan, karena duramaternya mungkin telah 

pecah tanpa avulsi radiks servikal bersamaan. Untuk alasan ini, CT 

myelography harus dilakukan 3 sampai 4 minggu posttrauma untuk 

memastikan bahwa ada cukup waktu agar gumpalan darah diserap dan 

untuk pembentukan pseudomeningocele yang merupakan tanda indikatif 

cedera avulsi radiks pada CTM.7 

MRI memiliki kelebihan tertentu. MRI adalah metode noninvasif 

yang dapat menggambarkan lebih banyak lesi, bagian dari cedera radiks da 

pseudomeningocele yang terbentuk. MRI dapat memperlihatkan neuromas 

posttraumatik, bersamaan dengan respon inflamasi dan edema jaringan 

sekitarnya. Beberapa kekurangan yang dimiliki MRI konvensional yaitu 

irisan yang diambil memiliki jarak yang cukup jauh antara keduanya, 

untuk meyakinkan digunakan signal to noise ratio (SNRs), dengan resolusi 

rendah dan ketidakmampuan untuk mendiagnosis lesi yang mendasari.7 

Selain itu, adanya artefak yang disebabkan oleh gerak seperti gerakan 
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menelan, tremor, pernapasan, dan jantung dada, serta gangguan aliran 

cairan serebrospinal yang bisa menurunkan kualitas pencitraan.7 

 

2. Tes Histamin  

Tujuan tes ini adalah untuk membedakan lesi preganglionik dan 

posganglionik. Injeksi intradermal histamine menyebabkan triple respon 

(reaksi memerah oleh karena dilatasi kapiler wheal terjadi karena 

ekstravasasi cairan dari permeabilitas tinggi dan flare yang terjadi karena 

dilatasi arteriolar dan reflek axon di nervus sensoris). Jika responnya flare 

pada region kulit yang tidak diinjeksikan, kemudian lesi di proksimal 

dorsal root ganglion, hal tersebut mengindikasikan trauma avulsi. 

Sebaliknya, ketika lesi di posganglionik, tes akan negatif saat kontinuitas 

antara kulit dan dorsal root ganglion terganggu.7 

 

3. Elektrodiagnostik 

Tes elektrodiagnostik merupakan bagian integral dari evaluasi pra 

operasi dan intraoperatif, dengan ketentuan bahwa konduksi dan evaluasi 

hasilnya tepat. Evaluasi elektrodiagnostik dapat mengkonfirmasi 

diagnosis, menentukan lesi, menentukan tingkat keparahan diskontinuitas 

aksial, dan mengeliminasi entitas klinis lainnya dari diagnosis banding. 

Pada luka tertutup, pemeriksaan elektromiografi dan kecepatan konduksi 

saraf dapat dilakukan 3-4 minggu setelah cedera, saat potensial konduksi 

tersebut berhenti di sepanjang saraf dengan cedera postganglionik akibat 

degenerasi Wallerian. Pengujian serial bersamaan dengan pemeriksaan 

fisik berulang setiap beberapa bulan dapat mendokumentasikan dan 

mengukur reinnervasi atau denervasi yang sedang berlangsung.7 

Uji elektromiografi (EMG) dilakukan saat istirahat dan selama 

aktivitas berlangsung. Perubahan denervasi (potensial fibrilasi) dapat 

dilihat pada usia 10 sampai 14 hari setelah cedera pada otot proksimal dan 

3 sampai 6 minggu pada otot distal. Pada trauma pleksus brakhial 

posttraumatic, amplitudo potensial aksi otot umumnya rendah dan 

berhubungan dengan jumlah total serat otot fungsional. Potensi aksi saraf 
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sensorik sangat penting dalam melokalisasi lesi sebagai preganglionik atau 

postganglionik.7 

SNAPs digunakan pada lesi yang proksimal pada dorsal root 

ganglia, karena tubuh sel saraf sensoris masih utuh di dalam dorsal root 

ganglia. Sehingga pada lesi preganglionik terdapat SNAP normal dalam 

dermatom yang tidak memiliki insensat dan potensi aksi otot tidak ada. 

SNAPs tidak akan ada dalam lesi postganglionik atau kombinasi pra-dan 

postganglionik. Saat inervasi sensorik tumpang tindih, terutama di jari 

telunjuk, perhatian harus diberikan ketika lokalisasi lesi preganglionik 

berdasarkan pada SNAP eksklusif.7 

Tanda awal pemulihan otot bisa dideteksi pada EMG (terjadinya 

potensi baru, penurunan jumlah potensial fibrilasi, peningkatan motor unit 

potensial). Tanda-tanda ini berkontribusi terhadap pemulihan klinis yang 

diharapkan dalam minggu atau bulan. Namun, pemulihan EMG tidak 

selalu memastikan pemulihan klinis yang relevan. Selain itu, pada EMG, 

reinnervasi yang sedang berlangsung mungkin tidak terdeteksi pada lesi 

dimana organ target akhir lebih distal. Penggunaan tes elektrodiagnostik 

intraoperatif merupakan bagian integral dari bedah pleksus brakialis. 

Kombinasi teknik elektrodiagnostik seperti nerve action potentials 

(NAPs), somatosensory evoked potentials (SSEPs), dan compound muscle 

action potentials (CMAPs) dapat memberikan informasi tambahan yang 

memadai untuk membantu ahli bedah dalam pengambilan keputusan.7 

Tabel 2. Temuan neurofisiologikal pada trauma saraf perifer7 

 Neurapraxia Axonotmesis Neurotmesis 

Kecepatan 

Konduksi 

Biasanya 

normal 

Normal Tidak ada 

Frekuensi CMAP Normal/ 

Menurun 

Menururn Tidak ada 

Frekuensi SNAP Menurun Menurun Tidak ada 

Potensial 

Abnormal pada 

EMG 

Tidak ada Kemungkinan 

Ada 

Ada 
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2.6  Penatalaksanaan 

1. Terapi Konservatif 

Tujuan perawatan konservatif adalah mempertahankan jangkauan 

gerak ekstremitas, untuk memperkuat otot fungsional, yang tersisa, untuk 

melindungi denervasi dermatom, dan untuk managemen nyeri.8 

Edema kronis mungkin muncul sebagai akibat dari hipokinesia, 

kehilangan tonus vaskular akibat denervasi simpatik, dan luka jaringan 

lunak lainnya. Menjaga ekstremitas terangkat dapat menurunkan edema.7 

Manajemen nyeri mungkin merupakan prosedur yang sulit. Rasa 

sakit yang signifikan diamati pada complete palsy of the brachial terutama 

pada radiks avulsi. NSAIDs dan opioid dapat membantu selama tahap 

pertama tapi tidak untuk membantu pasien dengan nyeri neuropatik, yang 

membutuhkan penggunaan obat antiepilepsi (gabapentin dan 

karbamazepin) atau antidepresan seperti amitriptilin secara hati-hati. 

Operasi Dorsal Root Entry Zone (DREZ) dilakukan pada pasien dengan 

nyeri terus-menerus, operasi ini didasarkan pada usaha untuk menghambat 

transmisi sinyal saraf dari pusat sensorik sekunder.8 

 

2. Terapi Pembedahan  

a. Neurolisis 

Terapi ini digunakan pada lesi saraf kontinuitas. Teknik ini penting 

untuk memelihara struktur interfascikular dan selubung saraf. Karena 

memiliki risiko rusaknya vaskular, tidak disarankan menggunakan 

neurolisis interfascikular, sebagai gantinya dapat digunakan 

epineurorektomi untuk menghilangkan jaringan fibrous. Penggunaan 

stimulasi saraf sebelum dan sesudah neurolisis dapat memperlihatkan 

peningkatan konduksi saraf. Hasil klinis neurolisis tidak mudah untuk 

diidentifikasi, banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan 

funsgsional, selain neurolisis.8 

b. Nerve grafting 

Teknik memotong area yang trauma kemudian menyambungkan 

dengan area yang lebih proksimal. Hasilnya akan dipengaruhi oleh 
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panjang saraf yang akan disambung/ dicangkok, munculnya jaringan 

skar pada daerah luka.8 

Pembedahan Saraf menggunakan graft dibagi menjadi:9 

a. Perbaikan Intra pleksus 

Pada kasus trauma postganglionik, dimana terdapat donor radix, 

radix stumps akan bergabung dengan target saraf yang lebih distal 

dengan bantuan autologous grafts. Hal ini dapat dikerjakan pada 

penggunaan graft pendek, yang memungkinkan pengambilan graft 

dan vaskularisasinya secara bebas. 

b. Perbaikan Ekstra pleksus 

Teknik ini menggunakan graft yang berasal dari luar pleksus 

seperti nervus intercostal sampai musculokutaneus digunakan 

untuk graft pada nervus biseps dan nervus spinal accessory sampai 

nervus suprascapular.untuk menginervasi rotatory cuff. 

c. Transfer saraf distal 

Konsep dasarnya adalah menggunakan fascikula atau cabang saraf 

distal yang masih fungsional untuk menginervasi area otot yang 

mengalami denervasi. Saraf donor biasanya mengalami sedikit 

penurunan fungsional tetapi otot resipien terdekat akan cepat 

dipersarafi dan akan menjadi fungsional, sebagai contoh: 

- Fascikula nervus ulnaris sampai nervus muskulokutaneus 

untuk otot biseps. 

- Cabang long head triseps sampai bagian posterior dari nervus 

aksillaris untuk otot deltoid. 

- Cabang nervus muskulokutaneus sampai otot brakhialis 

diberikan kepada nervus medianus untuk fleksi jari-jari 

tangan. 

c. Transfer kontralateral C7 

Tranfer kontralteral C7 digunakan pada kelemahan global atau ketika 

pilihan transfer lokal tidak dapat digunakan, namun untuk mengurangi 

jarak ke saraf target, graft yang terhubung dengan kontralateral radiks 

saraf, telah ditempatkan dibawah otot anterior skalenus dan otot longus 
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colli dan kemudian melewati ruang retroesofagus untuk memberikan 

sinya pada saraf resipien. Rata-rata panjang graft yang digunakan 

adalah 6.8 ± 1.9 cm.9 

 

Tabel 3. Jenis-jenis Saraf yang sering digunakan sebagai Donor dan Resipien8 

Donor Resipien 

Nervus Aksesori spinal Nervus Supraskapular atau muskulokutaneus 

Nervus frenikus atau Radix C5 Nervus Aksilaris 

Nervus Interkostal Nervus Musculokutaneus, Nervus Medial 

dan Radial  

Kontralateral Radix C7 Nervus Medial 

Nervus untuk biseps Nervus aksilaris cabang anterior 
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2.7 Prognosis 

Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis pada trauma saraf perifer: 

Tabel 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis7 

No Faktor Prognosis 

1 Mekanisme 

Trauma 

Trauma dengan energi yang tinggi akan mengakibatkan 

prognosis yang buruk. 

Trauma avulsi memiliki prognosis yang buruk dibandingkan 

dengan ruptur akut. 

Prognosis buruk berhubungan dengan secera vaskular. 

2 Usia Prognosis lebih baik pada pasien usia muda. 

3 Tipe nervus Penyembuhan fungsional lebih baik terjadi pada cedera 

nervus sensoris atau motorik saja dibandingkan jika terkena 

nervus sensoris dan motorik. 

4 Level trauma Lesi supraklavikula prognosis lebih buruk dibandingkan 

dengan lesi infraklavikula.  

Pleksus brakhialis tipe upper memiliki prognosis lebih baik. 

5 Nyeri Pasien dengan nyeri yang persisten lebih dari 6 bulan 

setelah trauma memiliki kemungkinan yang rendah untuk 

pulih. 

6 Durasi 

pembedahan 

Fibrosis dan degenerasi dari organ target saat operasi 

berhubungan dengan prognosis yang buruk. 

7 Faktor lain Infeksi sekunder berhubungan dengan prognosis yang 

buruk. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Pleksus brakhialis dibentuk oleh bagian anterior 4 nervus servikalis yang 

terakhir dan oleh nervus thorakalis pertama. Radiks pleksus brakhialis terdiri atas 

C5 dan C6 yang bersatu membentuk truncus bagian atas (upper trunk), C7 yang 

menjadi truncus bagian tengah (middle trunk), C8 serta T1 yang bergabung 

membentuk truncus bagian bawah (lower trunk). 

Pleksus brakhialis adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal 

dari medulla spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Pleksus brakhialis 

merupakan serabut saraf yang berasal dari ramus anterior radiks saraf C5-T1. 

Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab trauma pleksus brakhialis pada 

kebanyakan kasus iaitu (80,7%).Selain itu, Kejadian trauma pleksus brakhialis 

juga sering terjadi pada bayi makrosomia dengan shoulder dystocia.Trauma yang 

bisa menyebabkan plexopati brakialis adalah luka tembus,luka tembak,cedera 

iatrogonik,cedera pleksus brakialis traksi, kepala dan leher serta cedera 

supraclavicular. 

Secara klinis trauma pleksus brakhialis dibagisesuai lokasi trauma yaitu 

pleksus brakhialis tipe upper (Erb`sPalsy) dan pleksus brakhialis tipe lower 

(Klumpke`s palsy). Pada trauma supraklavukula akan menjadi pronasi siku 

dimana pada trauma nervus nervus supraskapul akan terjadi kelemahan otot saat 

abduksi bahu, dan eksternal rotasi. Trauma pada tingkat infraklavikula 

menyebabkan rupturnya arteri aksilaris. Nervus aksilaris, supraskapular, dan 

muskulokutaneus akan terpengaruh pada trauma tersebut.Pemeriksaan penunjang 

pada trauma plexuas brakialis adalah pemeriksaan imaging,tes histamin, 

elektrodiagnostik. Seterusnya penalataksanaan pada lesi pleksus brakhialis adalah 

terapi kosnservatif dan terapi pembedahan.Faktor-faktor yang menpengaruhi 

prognosis cedera pleksus brakhialis adalah mekanisme trauma, usia, tipe nervus, 

level trauma, nyeri, durasi pembedahan dan faktor lain. 
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LAMPIRAN GAMBAR 

 

Berikut contoh gambar teknik transfer saraf. 

 

Gambar 5 Transfer cabang motor otot brakhioradialis menuju saraf anterior 

interosseous.9 

 

    
Gambar 6 Transfer cabang lateral nervus thoracodorsal menuju nervus long 

thoracic9 
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Gambar 7 Transfer long head triceps pada nervus radialis menuju cabang 

anterior nervus aksilaris9 

 

 

Gambar 8 Transfer biifascikular fascikula nervus medianus dan ulnaris menuju 

cabang biseps dan brakhialis9 
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Gambar 9 Transfer Spinal Accessory nerve menuju Suprascapular nerve9 

 

 


