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PENDAHULUAN
Sinusitis adalah keradangan pada satu atau lebih mukosa sinus paranasal dengan gejala berupa buntu hidung,
nyeri fasial dan pilek kental (purulen).1'2 Secara teoritik penyakit ini dapat ditemukan pada bay/ (infant), karena sinus
maksila dan etmoid sudah terbentuk sejak lahir. Penderita sinusitis biasanya datang berobat ke dokter umum atau
Spesialis THT. Penyakit ini cukup sering diketemukan yaitu sekitar 20 % dari penderita yang datang di praktek
dokter.3 Di Amerika tahun 1995, sinusitis merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak yang datang ke praktek
dengan estimasi 25 juta kunjungan ke dokter.2 Sayangnya, cukup banyak kasus sinusitis yang tidak dapat diatasi
dengan pengobatan konservatif sehingga harus ditangani dengan cara operasi. Sampai sekarang sinusitis masih
merupakan masalah kesehatan utama, baik di negara berkembang maupun negara maju.1-4-5
Pada tahun 1996, American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery mengusulkan untuk
mengganti terminologi sinusitis dengan rinosinusitis.1'2. Istilah rinosinusitis dianggap lebih tepat karena
menggambarkan proses penyakit dengan lebih akurat. Beberapa alasan lain yang mendasari perubahan "sinusitis"
menjadi "rinosinusitis" adalah 1) membran mukosa hidung dan sinus secara embriologis berhubungan satu sama lain
(contiguous), 2 ) sebagian besar penderita sinusitis juga menderita rinitis, jarang sinusitis tanpa disertai rinitis, 3)
gejala pilek, buntu hidung dan berkurangnya penciuman ditemukan baik pada sinusitis maupun rinitis, dan 4) foto CT
scan dari penderita common cold menunjukkan inflamasi mukosa yang melapisi hidung dan sinus paranasal secara
simultan. Beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa sinusitis merupakan kelanjutan dari rinitis. Hal ini mendukung
konsep "one airway disease", yaitu penyakit di salah satu bagian saluran napas akan cenderung berkembang ke
bagian yang lain.5 Inflamasi di mukosa hidung akan di ikuti inflamasi mukosa sinus paranasal dengan atau tanpa
disertai cairan sinus.6,7 Keadaan ini menunjukkan rinosinusitis sebenarnya merupakan kondisi atau manifestasi dari
suatu respon inflamasi mukosa sinus paranasal (gambar 1).
Biaya pengobatan rinosinusitis tergolong mahal. Di Amerika tahun 1996, pengeluaran total untuk pelayanan
kesehatan yang berkaitan langsung dengan rinosinusitis diperkirakan sebesar 5,8 milyar dollar. Dari angka tersebut,
58,7% (sekitar 3,5 milyar dollar) berkaitan dengan rinosinusitis kronik. Diperkirakan sebanyak 13,4 - 25 juta
kunjungan ke dokter per tahun dihubungkan dengan rinosinusitis dan / atau akibatnya.15 Meskipun rinosinusitis
kebanyakan disebabkan oleh infeksi virus dan sebagian besar sembuh tanpa terapi antibiotika, penyakit ini dilaporkan
sebagai salah satu dari lima penyakit terbanyak yang diberi antibiotika dengan hampir 13 juta resep ditulis dokter
setiap tahunnya.12-7 Tindakan operasi selama tahun 1994 berupa bedah sinus dilakukan pada sekitar 170. 000
sampai 200.000 kasus.33
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Indikasi operasi yang paling sering adalah sinusitis hiperplastik kronik disertai polip hidun (chronic hyperplastic sinusitis
with nasal polyposis). Disamping biaya langsung yang tingg rinosinusitis kronik dikaitkan dengan biaya tak langsung
yang besarnya sulit dinilai berup. meningkatnya angka absensi di sekolah atau tempat bekerja dan menurunnya
produktivita di tempat kerja. Data diatas menunjukkan bahwa rinosinusitis merupakan penyakit dengai dampak sosia!
yang tinggi disertai penurunan kualitas hidup. Oleh sebab itu diperlukai pengetahuan mengenai etiologi dan
patofisiologi penyakit ini agar pengobatan lebih efektif.9

Gambar 1. Penderita rinosinusitis. Tampak mukosa hidung dan sinus maksilaris yang menebal disertai cairan
di sinus maksila dan frontal.6

Insiden
Kekerapan rinosinusitis terutama pada anak di Indonesia belum diketahui dengan pasti,10 tetapi diperkirakan
cukup tinggi mengingat inflamasi di sinus paranasal dapat terjadi pada setiap infeksi saluran napas atas. Di Eropa,
rinosinusitis diperkirakan mengenai 10% hingga 30% populasi. Insiden di Amerika dilaporkan sebesar 135 per 1000
populasi per tahun dengan 12 juta kunjungan kedokterselama tahun 1995.11 Diperkirakan 31- 35 juta penduduk
Amerika menderita rinosinusitis (akut, kronik atau rekuren) setiap tahunnya.1'4 Sebanyak 14% penduduk Amerika
paling sedikitnya pernah sekali mengalami episode rinosinusitis semasa hidupnya.7 Sekitar 15% penduduk Amerika
diperkirakan menderita rinosinusitis kronik.2
Kebanyakan kasus rinosinusitis mengenai satu atau lebih sinus paranasal, terutama sinus maksila dan sinus
etmoid. Berdasarkan teknik eksplorasi endoskopik pada dinding lateral rongga hidung, Messerklinger mengatakan
sebagian besar penyakit sinus paranasal disebabkan faktor rinogenik. Secara jelas ditunjukkan proses terjadinya
keradangan-di sinus paranasal diawali oleh inflamasi atau kelainan di daerah kompleks ostiomeatal (KOM). 12 Untuk
dapat menjelaskan etiologi dan konsep terkini patofisiologi rinosinusitis, akan disampaikan terlebih dulu anatomi sinus
paranasal.

2

PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN IV ILMU KESEHATAN TELINGAHIDUNG TENGGOROK-KL

Rinosinusitis: Etiologi Dan Patofisiologi

\natomi sinus paranasal
Sinus paranasal adalah serangkaian rongga yang mengeliling rongga hidung. Ada empat jasang sinus
paranasal yaitu sinus etmoid, maksila, frontal dan sfenoid. Sinus paranasal lilapisi mukoperiosteum tipis yaitu epitel
torak berlapis atau berlapis semu bersilia dengan .ejumlah sel goblet. Dibawahnya terdapat tunika propria yang
merupakan jaringan fibroelastik ian terdapat kelenjar serosanguinus. Kelenjar ini dan sel goblet secara konstan
memproduksi nukus. Pada sekresi mukus ini terdapat enzim lisozim (muramidase) yang mampu membunuh ;uman.
Palut lendir (mucous blanket) yang berada di permukaan epitel bersilia berfungsi nelembabkan, menghangatkan
udara yang dihirup dan menangkap (membersihkan) polutan itau berbagai material yang merugikan. Mukus beserta
bahan material yang telah di proses dihancurkan) selanjutnya oleh pergerakan silia (700 ayunan per menit) akan di
dorong dengan ;erakan ritmis menuju ostia dengan pola tertentu. Gerak silia ini diatur secara genetiksehingga >ila
ada ostium asesori atau lobang buatan (fenster) pasca operasi Caldwell Luc, aliran mukus ikan melingkari lobang
tersebut dan tetap menuju ostium alamiah.12 Patensi ostium sangat liperlukan agar berbagai bahan yang dapat
menyebabkan iritasi serta perubahan histopatologik nukosa dapat dialirkan keluar sinus. Oleh gerakan silia, mucous
blanket yang ada di setiap inus akan dialirkan seluruhnya keluar ostium (klirens mukosilier) dalam waktu 20-30
menit. /lukus yang berasal dari sinus frontal, maksila dan etmoidalis anterior selanjutnya akan nenuju kompleks
ostiomeatal di meatus medius. Sedangkan mukus dari sinus etmoidalis losterior dan sfenoid akan mengalir menuju
meatus superior melalui resesus fenoetmoidalis.1'12'13 Transport mukus selanjutnya menuju nasofaring dengan
mengelilingi uba Eustachius (gambar 2).
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1. Sinus etmoid
Sinus etmoid terdiri dari 3 - 16 singular cells dengan volume total sekitar 3 ml. Dibagi lateral dipisahkan dari
orbita oleh selapis tulang tipis yang disebut lamina papirasea. Lami basalis konka media membagi sinus'etmoid
menjadi kompleks etmoidalis anterior dan posteri Kompleks etmoidalis anterior terdiri atas selule dan celah yang
membuka dan mengalirk sekret kearah anterior dan inferior menuju lamela basalis. Bula etmoidalis merupakan sell
etmoidalis yang terletak paling anterior dan berlokasi di dalam lamina papirasea orbit Kompleks etmoidalis posterior
terdiri atas selulule dan celah yang mengalirkan sekret muk kearah posterior dan medial menuju lamela dari konka
media, selanjutnya ke dasar tengkor, dan dinding medial orbita.
Kompleks ostiomeatal (KOM) adalah unit drainase fungsional yang terdiri atas bu etmoidalis, prosesus
unsinatus, infundibulum etmoidalis, hiatus semilunaris, ostium sini maksila. resesus frontalis dan resesus di
sekeliling berbagai struktur tersebut (gambar 3).
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Gambar 3. Anatomi normal dari kompleks ostiomeatal'
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elah sempit ini (KOM) berperan sangat penting dalam mempertahankan kondisi fisiologis nus paranasal. Mukus atau sekret
yang berasal dari sinus frontal, etmoid anterior dan laksila akan mengalir melalui daerah ini.
Prosesus unsinatus adalah penonjolan tulang mirip bukit pada dinding meatus medius ang letaknya anterior dari bula
etmoidalis. Infundibulum merupakan ruang berbentuk corong antara bula etmoidalis da i prosesus unsinatus, pada akhirnya
menerima aliran sekret dari nus frontalis dan maksilaris. Hiatus semilunaris merupakan cekungan berbentuk sabit dengan
anjang sekitar 2 cm dan kedalaman 3-4 mm, terletak diantara bula etmoidalis dan prosesus isinatus. Sekret yang berada di
hiatus semilunaris berasal dari infundibulum, selanjutnya enuju meatus medius dan kemudian ke dalam hidung.
Sinus maksila
Sinus maksilaris merupakan rongga (sinus) yang paling besar dengan bentuk seperti ramid terbalik, volume pada dewasa
antara 15-30 ml. Kadang rongga sinus ini terbagi ilam beberapa ruang oleh sekat tulang tipistak beraturan. Ostium alami dari
sinus maksilaris irdiameter 1 - 3 mm (rerata 2,5 mm), terletak tinggi diatas rongga sinus yaitu di dinding peromedial. Lokasi
ostium di meatus medius, letaknya paling rendah dibandingkan ostium IUS paranasal lainnya. Mukus atau sekret yang keluar
dari ostium sinus maksila akan sngalir ke bagian inferior infundibulum, kemudian keluar melalui hiatus semilunaris menuju
eatus medius.
Sinus frontal
Sinus frontal mempunyai variabilitas tinggi dalam perkembangan, jumlah dan ukuran. igian dari sinus ini yang meluas ke
meatus medius membentuk penonjolan, disebut resesus mtalis. Sinus frontal terbagi oleh septa tak beraturan dan memiliki
batas tulang yang juga .ak beraturan. Pada dinding posterior dan inferior sinus ini berbatasan dengan anyaman mbuluh vena
besar yang menuju otak dan orbita. Sekret yang berasal dari sinus frontalis sngalir ke dalam resesus frontalis melalui ostium
nasofrontalis. Dari resesus frontalis, sekret igsung menuju meatus medius, atau tidak langsung melalui aspek superior
infundibulum n hiatus semilunaris.
Sinus sfenoid
Sinus ini terletak paling posterior dari sinus paranasal lainnya. Pada dinding lateral sinus rbatasan dengan beberapa
struktur penting seperti sinus / vena kavernosus, arteri karotis, n syaraf kranial I, III, IV, V dan VI. Sekret yang berasal dari sinus
sfenoid mengalir melalui ium tunggal ke dalam resesus sfenoetmoidalis, disamping menuju bagian posterior selule noidalis.
'•'••sn.is.u
IOLOGI
l U S 1 .2 .3.5 .7.15 .16.17

Penyebab utama dan terpenting dari rinosinusitis adalah obstruksi ostium

rbagai faktor baik lokal maupun sistemik dapat menyebabkan inflamasi atau kondisi yang ngarah pada obstruksi ostium sinus.
Berbagai faktor tersebut meliputi infeksi saluran napas s, alergi, paparan bahan iritan, kelainan anatomi, defisiensi imun dan
kondisi ko-morbid.
P.9 .15
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Infeksi bakteri atau virus, alergi dan berbagai bahan iritan hirupan dapat menyebabkan inflama: mukosa hidung. Infeksi
akut saluran napas atas yang disebabkan virus (acute viral uppe respiratory tract infection) merupakan faktor penyebab
terbanyak dari rinosinusitis (vin rhinosinusitis). U1-15 Human Rhinovirus dapat masuk ke dalam sel oleh karena berikata
dengan intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) di permukan sel yang berfungsi sebagc reseptor virus.9 Udem
mikosa hidung dan sinus maksila yang berakibat penyempitan ostiur sinus maksila diketemukan pada 80% pasien
Common cold.14 Adanya cairan (efusi) di sinu dapat di ikuti pertumbuhan bakteri sekunder sehingga timbul gejala
keradangan aki (rinosinusitis akut bakterial).3
Berbagai variasi atau kelainan anatomi seperti sel Haller (sel etmoidalis intraorbital'^ sel agger nasi yang
menonjol kearah insersi antero-superior dari konka media, kurvatur, paradoksikal dari konka media, bula etmoidalis
yang mengadakan kontak di bagian medial deformitas prosesus unsinatus, deformitas konka bulosa (pneumatisasi
konka media), dai septum deviasi, dapat menyebabkan penyempitan ostiomeatal secara mekanik.
Gangguan klirens mukosiliersering ditemukan pada fibrosis kistik dan sindrom diskinesi; silier (immotile cilia
syndrome). Pasien imunosupresi atau defisiensi imun misalnya defisiens produksi antibodi terhadap patogen bakteria
cenderung mengalami infeksi sinus, telinga, dat saluran pemapasan, termasuk sinusitis, otitis media, bronkitis, dan
pneumonia. Dari sindrom; ini yang tersering adalah defisiensi IgA selektif dan kelainan pada produksi IgG, termasul
hypogammaglobulinemia yang bervariasi dan defisiensi subklas IgG selektif. Pasien yanf terinfeksi HIVjuga
mengalami peningkatan insiden sinusitis akut. Beberapa faktor yang same diatas terutama alergi dan berbagai bahan
iritan lingkungan sering menyebabkan penyaki menjadi kronik atau rekuren.2 Faktor penting lainnya adalah interaksi
imun-mikroba (gambar4) Rinosinusitis kronik sebagian besar (84%) disebabkan alergi terutama rinitis alergi.914
Penyebat non alergi yang mempunyai peran penting dalam kronisitas rinosinusitis antara lain rinitis vasomotor, drug
induced rhinosinusitis, nonallelic rhinitis with eosinophilia syndrome (NARES) structural rhinitis, neutrophilic
rhinosinusitis, dan poliposis hidung. Terminologi rinosinusitis vasomotor digunakan bilamana disebabkan iritasi seperti
polusi udara, asap rokok dan bai yang menyengat. Rinosinusitis dapat disebabkan oleh karena penggunaan
obat-obatan (dru£ induced rhinosinusitis) seperti obat antihipertensi dan semprot hidung. Sebagai contoh rinitis
medikamentosa, merupakan refleksi penggunaan nasal dekongestan yang berlangsung lama (misalnya
oxymetazoline, xylometazoline dan sebagainya). Pada NARES, ditemukan eosinofi! pada sekresi hidung tetapi tidak
disebabkan faktor alergi. Rinosinusitis kronik juga dapat disebabkan oleh kelainan struktur hidung (structural rhinitis)
terutama septum deviasi atau deformitas pasca trauma. Beberapa faktor lainnya yang mempunyai kontribusi pada
patogenesis dan kronisitas sinusitis adalah gangguan klirens mukosilier, ostium asesoris, patogenitas kuman /
mikroba, dan faktor inflamasi. Penderita yang sensitif terhadap aspirin (aspirin sensitive syndrome) atau NSAID lainnya
dapat terkena rinosinusitis berat, dan seringkali disertai pertumbuhan polip hidung. 3 5
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Gambar 4. Patofisiologi rinosinusitis akut dan kronik3
Sarjana lain membedakan sinusitis kronik menjadi 2 tipe berdasarkan etiologinya yaitu tipe "infeksius" dan
"non-infeksius". Rinosinusitis infeksius bila disebabkan karena virus, bakteri, jamur, atau berbagai agen infeksius
lainnya. Sedangkan rinosinusitis non-infeksius bila disebabkan alergi, faktor lingkungan (misalnya polutan) dan
penyebab fisiologik atau yang berkaitan dengan usia (misalnya rinitis vasomotor, perubahan hormon). Hams
difahami bahwa etiologi rinosinusitis ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Alergi atau polutan lingkungan dapat
memperburuk rinosinusitis virus atau bakteri, baik akut, kronik atau rekuren, demikian pula sebaliknya.13
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PATOFISIOLOGI
Kegagalan transport mukus dan menurunnya ventilasi sinus merupakan faktor utama berkembangnya sinusitis.
Patofisiologi rinosinusitis digambarkan sebagai lingkaran tetutup, dimulai dengan inflamasi mukosa hidung khususnya
kompleks ostiomeatal (KOM). Secara skematik patofisiologi rinosinusitis sebagai berikut:73
Inflamasi mukosa hidung -> pembengkakan (udem) dan eksudasi -> obstruksi (blokade) ostium sinus -»
gangguan ventilasi & drainase, resorpsi oksigen yang ada di rongga sinus -> hipoksi (oksigen menurun, pH menurun,
tekanan negatif) -> permeabilitas kapiler meningkat, sekresi kelenjar meningkat -Mransudasi, peningkatan eksudasi
serus, penurunan fungsi silia -> retensi sekresi di sinus a pertumbuhan kuman.
Sebagian besar kasus rinosinusitis disebabkan karena inflamasi akibatdari colds (infeksi virus) dan rinitis
alergi.9-16 Infeksi virus yang menyerang hidung dan sinus paranasal menyebabkan udem mukosa dengan tingkat
keparahan yang berbeda. Virus penyebab tersering adalah coronavirus, rhinovirus, virus influenza A , dan respiratory
syncytial virus (RSV). Selain jenis virus, keparahan udem mukosa bergantung pada kerentanan individu. Infeksi virus
influenza A dan RSV biasanya menimbulkan udem berat. Udem mukosa akan menyebabkan obstruksi ostium sinus
sehingga sekresi sinus normal menjadi terjebak (sinus stasis). Pada keadaan ini ventilasi dan drainase sinus masih
mungkin dapat kembali normal, baik secara spontan atau efek dari obat-obat yang diberikan sehingga terjadi
kesembuhan. Apabila obstruksi ostium sinus tidak segera diatasi (obstruksi total) maka dapat terjadi pertumbuhan
bakteri sekunder pada mukosa dan cairan sinus paranasal. Sekitar 0,5% - 5% dari rinosinusitis virus (RSV) pada
dewasa berkembang menjadi rinosinusitis akut bakterial, sedangkan pada hanya sekitar 5 % - 10% saja.7 Peneliti lain
mengatakan, infeksi saluran napas atas akut yang disertai komplikasi rinosinusitis akut bakterial tidak lebih dari 13%. 2
Bakteri yang paling sering dijumpai pada rinosinusitis akut dewasa adalah Streptococcus pneumoniae dan
Haemaphilus influenzae, sedangkan pada anak Branhamella (Moraxella) catarrhalis.iU-y-n-15 Bakteri ini kebanyakan
ditemukan di saluran napas atas, dan umumnya tidak menjadi patogen kecuali bila lingkungan disekitarnya menjadi
kondusif untuk pertumbuhannya. Pada saat respons inflamasi terus berlanjutdan respons bakteri mengambil alih,
lingkungan sinus berubah ke keadaan yang lebih anaerobik. Flora bakteri menjadi semakin banyak (polimikrobial)
dengan masuknya kuman anaerob, Streptococcus pyogenes (microaero-philic streptococci), -dan Staphylococcus
aureus. Perubahan lingkungan bakteri ini dapat menyebabkan peningkatan organisme yang resisten dan menurunkan
efektivitas antibiotik akibat ketidakmampuan antibiotik mencapai sinus.3 Infeksi menyebabkan 30% mukosa kolumnar
bersilia mengalami perubahan metaplastik menjadi mucus secreting goblet cells, sehingga efusi sinus makin
meningkat.7
Pada pasien rinitis alergi, alergen menyebabkan respons inflamasi dengan memicu rangkaian peristiwa yang
berefek pelepasan mediator kimia dan mengaktifkan sel inflamasi. Limfosit T-helper 2 (Th-2) menjadi aktif dan
melepaskan sejumlah sitokin yang berefek aktivasi sel mastosit, sel B dan eosinofil. Berbagai sel ini kemudian
melanjutkan respons inflamasi dengan melepaskan lebih banyak mediator kimia yang menyebabkan udem mukosa
dan obstruksi ostium sinus. Rangkaian reaksi alergi ini akhirnya membentuk lingkungan yang kondusif untuk
pertumbuhan bakteri sekunder seperti halnya pada infeksi virus.1
Klirens dan ventilasi sinus yang normal memerlukan mukosa yang sehat. Inflamasi yang berlangsung iama
(kronik) sering berakibat penebalan mukosa disertai kerusakan silia sehingga
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ostium sinus makin buntu.317 Mukosa yang tidak dapat kembali normal setelah inflamasi akut dapat menyebabkan
gejala persisten dan-mengarah pada rinosinusitis kronik (gambar 5). Bakten yang sering dijumpai pada rinosinusitis
kronik adalah Staphylococcus coagulase negative (51%), Staphylococcus aureus (20%), anaerob (3%),
Streptococcus pneumoniae, dan bakteri yang sering dijumpai pada rinosinusitis akut bakterial. J

Gambar 5. CT scan penderita rinosinusitis kronik. Tampak osifikasi padat pada sinus etmoid dan sinus maksila3
Faktor yang berperan pada kronisitas rinosinusitis
Beberapa faktor yang telah diuraikan diatas dan interaksi imun-mikroba berkontribusi pada kronisitas sinusitis. 3 c »
1. Obstruksi (blokade) ostium sinus
Patensi ostium sinus ini merupakan hal yang sangat penting. Dikatakan, "kesehatan sinus pada pasien
bergantung pada sekresi mukosa dengan viskositas, volume, dan komposisi yang normal, aliran mukosilier yang
normal untuk mencegah stasis mukus dan infeksi, ostium sinus yang selalu terbuka untuk drainase dan humidifikasi
yang memadai".3 Pernyataan diatas berlaku untuk semua sinus, khususnya yang sekresinya mengalir melalui
kompleks ostiomeatal. Obstruksi ostium sinus yang berlangsung lama oleh karena berbagai sebab sering
menyebabkan penebalan mukosa, disfungsi silia, kerusakan mukosa, penurunan klirens mukosilier dan
pembentukan jaringan (polip, kista retensi / mukokel) (gambar 6).
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Gambar 6. Polip di meatus medius yang menyebabkan obstruksi kronik ostium sinus12 2. Inflamasi
Sangat jelas pentingnya peranan inflamasi pada patogenesis rinosinusitis kronik. Keberhasilan pengobatan
dalam mengatasi inflamasi akan mengembalikan klirens mukus dan ventilasi menjadi normal. Kegagalan mengatasi
inflamasi akut akan menyebabkan proses berlanjut menjadi inflamasi kronik. Ada dua jenis inflamasi yang berkontribusi
secara berbeda pada ekspresi klinis rinosinusitis yaitu inflamasi infeksius dan non-infeksius.3
Inflamasi infeksius berhubungan dengan rinosinusitis akut yang disebabkan infeksi bakteri atau virus. Pada
jaringan sinus dari pasien rinosinusitis akut bakterial ditemukan IL-ip, IL-6 dan IL-8. Demikian pula di beberapa lokasi
jaringan sinus dijumpai neutrofil dalam jumlah banyak. Sebaliknya, kadar GM-CSF dan IL-5 tidak mengalami
peningkatan. Peningkatan IL-ip, IL-6, IL-8 dan TNF-a diduga berkaitan dengan kemampuan sel epitel jalan napas
menghasilkan berbagai sitokin tersebut sebagai respons terhadap stimulus bakteri. Berbagai sitokin pro-inflamasi
tersebut kemungkinan berperan penting dalam penebalan mukosa akut yang berkaitan dengan eksaserbasi sinusitis.
Inflamasi non-infeksius dihubungkan dengan tingginya penebalan mukosa sinus tanpa disertai rasa tidak enak
atau nyeri pada sinus, atau tanda infeksi lain. Karena itu, tipe inflamasi ini dianggap "non-infeksius". Inflamasi
non-infeksius terutama dijumpai pada rinosinusitis kronik. Dinamakan inflamasi non-infeksius karena terdapat
dominasi eosinofil dan sel sel mononuklear serta relatif sedikitnya neutrofil yang biasa dijumpai pada rinosinusitis
kronik. Meskipun penyebabnya tidak diketahui, diduga berkaitan dengan meningkatnya keberadaan eosinofil dan
limfosit T penghasil IL-5. Gambaran patologik yang dijumpai pada mukosa rinosinusitis kronik kemungkinan
merupakan akibat tumpang tindih stimuli inflamasi infeksius dan non-infeksius (gambar 7).
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Gambar 7. Inflamasi infeksius dan non infeksius3
Pada cairan lavase sinus maksilaris pasien dengan rinosinusitis kronik ditemukan peningkatan jumlah neutrofil
dan kadar IL-8. Kadar IL-8 tertinggi dan persentase neutrofilia tertinggi dijumpai pada pasien dengan rinosinusitis
"non-alergik". Sedangkan pasien dengan rinosinusitis kronik yang disebabkan faktor "alergik" (rinitis alergi)
ditemukan peningkatan neutrofil dan IL-8 dalam jumlah sedang. Fenomena ini menunjukkan, neutrofil merupakan sel
imunokompeten yang berperan aktif dalam regulasi proses inflamasi dengan mensekresi berbagai macam sitokin
seperti IL-la, IL-ip, IL-6, IFN-a, TNF, dan IL-8. Sejumlah besar neutrofil yang direkrut dalam cairan (efusi) sinus
paranasal pasien rinosinusitis kronik memiliki arti yang cukup penting yaitu neutrofil bermigrasi dari mukosa ke dalam
cairan sinus secara langsung setelah transmigrasi ekstravaskuler. Analisis imunohistokimia menunjukkan bahwa
IL-8 berlokalisasi dalam sel polimorfonuklear yang beremigrasi dalam sekresi nasal pasien rinosinusitis kronik. IL-8
merupakan faktor kemotaktik neutrofil yang potensial. Neutrofil menghasilkan IL-8 sebagai respons terhadap
beberapa macam stimuli. Ada kemungkinan neutrofil yang telah bermigrasi ke dalam efusi sinus menghasilkan IL-8.
Karena itu, dalam efusi sinus terjadi akumulasi neutrofil. Ini menunjukkan bahwa neutrofil pada sekresi nasal pasien
dengan sinusitis kronik memang benar-benar menghasilkan IL-8, dan hal ini mendukung mekanisme umpan balik
positif rekrutmen neutrofil. Terdapat dua kemungkinan penjelasan penyimpangan dalam ekspresi neutrofil IL-8 di
antara mukosa dan cairan di sinus. Kemungkinan pertama, neutrofil dipicu untuk menghasilkan IL-8 dalam efusi
sinus paranasal oleh lipopolisakarida atau sitokin (IL-ip dan TNF). Kemungkinan kedua, neutrofil dalam mukosa
sudah siap diaktifkan, namun dengan cepat bermigrasi ke dalam efusi sebelum mulai menghasilkan IL-8. 18
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Gambar 8. Migrasi neutrofil kedalam cairan sinus paranasal dan memproduksi IL-8 sebagai respons terhadap stimuli
bakteri"

Beberapa kasus rinosinusitis kronik noninfeksius yang berat ditemukan penebalan mukosa bilateral ekstensif
yang disertai dengan polip hidung (chronic hyperplastic sinusitis with nasal polyposis, disingkat CHS/NP). Hasil
pemeriksaan imunopatologik selulerspesimen polip hidung (CHS/NP) ditemukan sel inflamasi (CD45+) yang
meningkat sedang, eosinofil (MBP+ atau EG2 + ) yang meningkat bermakna, dan sel mastosit (triptase+) yang
meningkat sedang. Jumlah makrofag (CD68+), neutrofil (elastase+), dan limfosit T CD8+ tidak pengalami peningkatan
dibandingkan kontrol. Jumlah limfosit T CD4+ meningkat pada subyek CHS/NP dengan tes kulit positif ("CHS/NP
alergik"), tetapi tidak meningkat pada subyek dengan tes kulit negatif ("CHS/NP non-alergik"). Berdasarkan tes kulit,
sekitar separuh sampai dua pertiga: pasien dengan CHS/NP bersifat non-alergik. Pada CHS/NP alergik dan
non-alergik ditemukan eosinofilia jaringan dalam jumlah yangsama. Gambaran selulerdari polip hidung sama dengan
yang terdapat pada asma, dengan perkecualian limfosit T CD4+ yang jumlahnya meningkat baik pada asma alergik
maupun non-alergik. Terdapat bukti, beberapa sitokin (GM-CSF, IL-3, dan IL5) dapat meningkatkan aktivasi dan
kelangsungan hidup eosinofil di polip hidung. Jumlah eosinofil dalam polip hidung berkorelasi dengan densitassel
GM-CSF dan IL-3 mRNA+ pada CHS/NP alergik maupun non-alergik. Kemungkinan, banyaknya messenger RNA
(mRNA) GM-CSF yang dihasilkan dalam polip hidung mewakili produksi autokrin dalam eosinofil. Sebagian besar IL-5
yang dihasilkan dalam polip hidung berasal dari limfosit T. 18
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Akumulasi eosinofil selektif dalam CHS/NP disebabkan karena meningkatnya ekspresi vascular cell adhesion
molecule-1 (VCAM-l)dan produksi C-C chemokines lokal. VCAM-1 ppemperantarai migrasi transendotel eosinofil dan
limfosit selektif melalui interaksi dengan counterligand, yaitu antigen-4 yang diaktifkan sangat lambatyang
terekspresikan pada eosinofil dan limfosit, tetapi tidak pada neutrofil. Disamping itu, ditemukan intensitas rerata
ekspresi VCAM-1 pada endotel pembuluh darah yang meningkat bermakna pada CHS/NP dibandingkan dengan
spesimen biopsi konka media. C-C chemokines berfungsi mempermudah migrasi transendotel eosinofil dan
gerakannya ke dalam epitel.
Suatu studi meneliti pola gambaran imunopatologik dari jaringan di sinus pasien rinosinusitis kronik alergik dan
non-alergik. Pada jaringan pasien CHS/NP "alergik" ditemukan peningkatan ekspresi sitokin Th2 IL-4, IL-5, dan IL-13
mRNA, sedangkan ekspresi IFN-y mRNA sangat sedikit. Temuan ini menunjukkan adanya paparan alergen kronik.
Sebaliknya, jaringan pasien rinosinusitis kronik non-alergik tidak dijumpai peningkatan ekspresi IL-4 atau IL-5 mRNA,
peningkatan sedang pada sel T IL-5 + , dan peningkatan ekspresi IL-13 serta IFN-y. Ini menunjukkan profil sitokin
pada CSH/NP non-alergik terdiri dari kombinasi sitokin Thl dan Th2. Bukti respons sitokin Thl pada polip hidung juga
dilaporkan oleh sejumlah peneliti yang lain. Peningkatan produksi IL-5 terjadi baik pada CHS/NP alergik dan
non-alergik, dan IL-5 yang diproduksi diketahui sebagai sitokin utama yang meningkatkan kelangsungan hidup
eosinofil pada NR Hal yang menarik yaitu intensitas infiltrasi eosinofil jaringan pada CHS/NP alergik dan non-alergik
ternyata sama.
Pemeriksaan cairan sinus maksilaris dan spesimen biopsi mukosa sinus pasien rinosinusitis kronik alergik
tanpa disertai polip hidung menunjukkan jumlah limfosit T lebih tinggi. Sedangkan pasien rinosinusitis kronik
non-alergik menunjukkan persentase neutrofil lebih besar dan kadar IL-8 lebih tinggi pada lavase sinus maksilaris.
Dengan demikian pasien CHS/NP alergik dan non-alergik tidak dapat dibedakan menurut intensitas inflamasi
eosinofilia pada lavase sinus atau spesimen biopsi mukosa. Gambaran penting inflamasi sinusitis kronik adalah
keberadaan sel inflamasi kronik yang didominasi eosinofilia, keberadaan limfosit T penghasil IL-5, ekspresi C-C
chemokines dalam sel epitel, dan ekspresi sitokin pro-inflamasi serta molekul adesi VCAM-1. Selain itu, status alergik
pasien merupakan determinan penting dari pola sitokin Thl dan Th2 yang dihasilkan pada sinusitis kronik.
Jenis inflamasi lainnya yang dapat menyebabkan kronisitas rinosinusitis adalah respons alergi terhadap jamur
(allergic fungal sinusitis / AFS). Hal ini disebabkan respons inflamasi alergik dan eosinofil yang intens terhadap
spesies jamur terutama Aspergillus species. Sinusitis jamur lebih sering dijumpai di daerah dengan cuaca hangat dan
lembab serta banyak spora jamur di lingkungan. Kriteria diagnostik untuk AFS meliputi keberadaan sinusitis kronik,
biasanya disertai penebalan mukosa kronik, keberadaan "musin alergik" dan hifa jamur dalam musin alergik. Hampir
semua pasien dengan AFS ditemukan polip hidung disertai eosinofilia darah tepi. Musin alergik didefinisikan sebagai
sekresi sinus yang kental mengandung eosinofil degranulasi. Jaringan mukosa sinus biasanya menunjukkan
inflamasi kronik intens disertai sejumlah besar eosinofil. Diagnosis ditegakkan dengan kultur jamur positif pada musin
alergik, alergi jamur berdasarkan prick test dan meningkatnya IgE spesifik jamur. Gambaran radiografik berupa
kavitas sinus yang mengalami opasifikasi persisten meskipun sudah diberikan terapi antibiotik jangka lama.
Seringkali AFS menyebabkan opasifikasi sinus unilateral, akibat kerusakan ostium sinus oleh mukus yang kental.
Gambar CT sinus menunjukkan opasifikasi persisten kavitas sinus yang terus berianjut ke sinus disekitarnya dengan
sinyal berintensitas tinggi (gambar7)3
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Gambar 7. CT scan dari penderita rinosinusitis oleh karena jamur Aspergilus fumigatus. Tampak osifikasi padat pada sinus
etmoid anterior kanan3

3.

Kelainan anatomi

Kelainan anatomi di beberapa atau seluruh struktur kompleks ostiomeatal dapat menyebabkan obstruksi
mekanis drainase sinus paranasal yang berlangsung lama. Variasi anatomi yang sering dijumpai adalah septum
deviasi (tonjolan, taji / spur), sel agger nasi, prosesus unsinatus (menekuk kearah lateral, double middle turbinate,
kontak dengan lamina papirasea atau konka), konka bulosa, bula etmoidalis yang besar, sel Halleryang
menyempitkan infundibulum etmoidalis.
4.

Kelambatan pemulihan fungsi mukosilier

Mukostasis, hipoksia, produk mikroba, dan inflamasi kronik dapat menyebabkan penurunan fungsi mukosilier
sinus paranasal. Faktor lain yang berkontribusi pada kelambatan klirens mukosilier yaitu perubahan sifat viskoelastik
mukus, penurunan jumlah silia, dan tanda ultrastruktur lain dari kerusakan epitel.
Penelitian yang dilakukan pada pasien sebelum dan sesudah operasi perbaikan ventilasi sinus menunjukkan bahwa
fungsi mukosilier secara berangsurkembali normal dalam waktu 1 sampai 6 bulan pasca operasi. Pasien dengan
mukosa sinus hiperplasia menunjukkan laju perbaikan yang lambat dan pemulihan klirens mukosilier yang tidak
lengkap setelah operasi sinus. Hal ini menggambarkan arti penting penanganan medis yangcermat bagi pasien
setelah restorasi patensi sinus baik dengan operasi maupun perawatan medis. Pada sebagian besar kasus, lama
pemulihan klirens mukosilier jelas melebihi periode pengobatan antibiotik. Karena itu,
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salah satu sebab kekambuhan penyakit ini setelah pengobatan medis maupun operasi adalah gangguan residual
pada klirens mukosilier.6
5_ Resirkulasi mukus dan osteitis
Sekitar 10-30% orang dewasa ditemukan ostium asesorius sinus maksila yang menyebabkan terjadinya
resirkulasi mukus. Sekret mukus yang keluar dari sinus melalui ostium sinus naturalis biasanya menuju meatus
medius. Sejumlah mukus akan memasuki lagi sinus maksilaris melalui ostium asesoris yang biasanya terletak inferior
terhadap ostiomeatal unit, pada dinding nasalis lateralis.
Analisis histologik dari tulang etmoidalis yang diambil dari pasien dengan sinusitis kronik menunjukkan adanya
osteitis. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat langsung infeksi atau operasi sinus disertai kurangnya preservasi mukosa.
Temuan histologik meliputi peningkatan akselerasi turnover tulang disertai pembentukan tulang baru, fibrosis, dan
keberadaan sel inflamasi. Berbagai perubahan ini menyerupai osteomielitis rahang. Osteitis merupakan salah satu
penyebab utama kekambuhan penyakit meskipun sudah dilakukan operasi atau pemberian antibiotik.67
6. Faktor mikroba
Sebagian besar penelitian menunjukkan perbedaan antara rinosinusitis akut dan kronik berkenaan dengan
kuman patogen. Organisme yang dominan pada rinosinusitis akut adalah Streptococcus pneumoniae, Hemophilus
influenzae dan (pada anak) Moraxella catarrhalis. Sedangkan pada rinosinusitis kronik yang terser'ing ditemukan
adalah kuman tersebut diatas ditambah dengan Staphylococcus aureus, Staphylococcus koagulase negatif, dan
kuman anaerob. Infeksi kuman anaerob terjadi setelah serangan awal infeksi kuman purulen. Pertumbuhan kuman
anaerob ini sebagai akibat dari berbagai faktor yang menguntungkan yaitu stasis mukus, obstruksi ostium sinus, dan
hipoksia. Keterbatasan utama pada pengobatan rinosinusitis kronik adalah kesulitan mendapatkan kultur mikroba.
Kultur bakteri biasanya dilakukan setelah kegagalan satu atau dua kali pemberian antibiotik. Hanya sekitar 5% kasus
yang berhasil di biakkan, bakteri anaerob lebih sukar dibiakkan. Besarnya perbedaan prevalensi anaerob pada aspirat
sinusitis maksilaris kronik antara 80% - 100%. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pemberian antibiotika
khususnya untuk kuman anaerob. Resistensi antimikroba selama pengobatan antibiotik cukup tinggi. Resistensi yang
disebabkan perubahan protein pengikat penisilin berkisar antara 28% sampai 44% untuk isolat Streptococcus
pneumoniae. Isolat pneumococci yang resisten terhadap penisilin paling sering dijumpai pada pasien yang sedang
menggunakan dua atau lebih antibiotik.
Ringkasan
Kesehatan sinus ditentukan oleh patensi ostium sinus dan ventilasi serta klirens mukosilier yang normal. Berbagai
faktor lokal maupun sistemik dapat menyebabkan inflamasi atau kondisi yang mengarah pada obstruksi ostium sinus.
Sebagian besar rinosinusitis disebabkan oleh infeksi virus. Patofisiologi rinosinusitis digambarkan sebagai lingkaran
setan, dimulai dari inflamasi mukosa hidung khususnya kompleks ostiomeatal (KOM). Sebagian kecil (sekitar 10%)
dari rinosinusitis virus (RSV) akan berkembang menjadi rinosinusitis akut bakterial. Bakteri yang sering ditemukan
adalah Streptococcus pneumonia dan Haemophylus influenzae. Berbagai faktor yang sama terutama alergi dan
interaksi imun-mikroba berperan penting dalam proses kronisitas rinosinusitis.
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