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RHINOSINUSITIS 

dr., Inawati Bobot., Sp THT-KL 

I. PENDAHULUAN 

Pada tahun 1996, American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 

mengusulkan untuk mengganti terminologi sinusitis dengan rinosinusitis. 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, 2) sebagian besar 

penderita sinusitis juga menderita rinitis, jarang sinusitis tanpa disertai rinitis, 3) gejala pilek 

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.1 

Prevalensi rinitis di dunia saat ini mencapai 10-25% atau lebih dari 600 juta penderita 

dari seluruh etnis dan usia.2 Di Amerika Serikat, lebih dari 40 juta warganya 

menderita rinitis alergi. Rinitis alergi pada anak lebih sering terjadi pada anak laki-laki 

dibandingkan anak perempuan, sedangkan pada dewasa prevalensi rinitis alergi 

laki-laki sama dengan perempuan. Sekitar 80% kasus rinitis alergi berkembang 

mulai usia 20 tahun. Insidensi rinitis alergi pada anak -anak 40% dan menurun 

sejalan dengan usia.3 Di Indonesia belum ada angka yang pasti prevalensi kasus 

rhinitis alergi.Sinusitis dianggap salah satu penyebab gangguan kesehatan tersering di 

dunia.2 Data dari DEPKES RI tahun 2003 menyebutkan bahwa penyakit hidung dan sinus 

berada pada urutan ke-25 dari 50 pola penyakit peringkat utama atau sekitar 102.817 

penderita rawat jalan di rumah sakit. Survei Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran 
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1996 yang diadakan oleh Binkesmas bekerja sama dengan PERHATI dan Bagian THT 

RSCM mendapatkan data penyakit hidung dari 7 propinsi.3 Data dari Divisi Rinologi 

Departemen THT RSCM Januari-Agustus 2005 menyebutkan jumlah pasien rhinologi pada 

kurun waktu tersebut adalah 435 pasien, 69%nya adalah sinusitis.3 

Menurut American Academy of Otolaryngology - Head & Neck Surger 1996, istilah 

sinusitis lebih tepat diganti dengan rinosinusitis karena dianggap lebih akurat dengan alasan: 

(1) secara embriologis mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa hidung, 

(2) sinusitis hampir selalu didahului dengan rinitis, dan 

(3) gejala-gejala obstruksi nasi, rinore dan hiposmia dijumpai pada rinitis ataupun sinusitis. 

Rinosinusitis adalah penyakit inflamasi yang sering ditemukan dan mungkin akan terus 

meningkat prevalensinya. Rinosinusitis dapat mengakibatkan gangguan kualitas hidup yang 

berat, sehingga penting bagi dokter umum atau dokter spesialis lain untuk memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai definisi, gejala dan metode diagnosis dari penyakit 

rinosinusitis ini. Penyebab utama sinusitis adalah infeksi virus, diikuti oleh infeksi bakteri. 

Secara epidemiologi yang paling sering terkena adalah sinus ethmoid dan maksilaris. Bahaya 

dari sinusitis adalah komplikasinya ke orbita dan intracranial, komplikasi ini terjadi akibat 

tatalaksana yang inadekuat atau faktor predisposisi yang tidak dapat dihindari. Tatalaksana 

dan pengenalan dini terhadap sinusitis ini menjadi penting karena hal diatas.2 
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II. TINJAUAN PUSTAKA SINUSITIS 

2.1 Definisi 

Sinusitis didefinisikan sebagai inflamasi mukosa sinus paranasal. Umumnya disertai 

atau dipicu oleh rinitis sehingga sering disebut rinosinusitis. Penyebab utamanya adalah 

selesma (common cold) yang merupakan infeksi virus, yang selanjutnya dapat diikuti oleh 

infeksi bakteri. Sinusitis dikarakteristikkan sebagai suatu peradangan pada sinus paranasal. 

Sinusitis diberi nama sesuai dengan sinus yang terkena. Bila mengenai beberapa sinus disebut 

multi sinusitis. Bila mengenai semua sinus paranasalis disebut pan sinusitis. Disekitar rongga 

hidung terdapat empat sinus yaitu sinus maksilaris (terletak di pipi), sinus etmoidalis (kedua 

mata), sinus frontalis (terletak di dahi) dan sinus sfenoidalis (terletak di belakang dahi).2,4 

Dari 5 guidelines yakni European Position Paper on Rinosinusitis and Nasal Polyps 

2007 (EP3OS), British Society for Allergy and Clinical Immunology (BSACI) Rinosinusitis 

Initiative (RI), Joint Task Force on Practice Parameters (JTFPP), dan Clinical Practice 

Guidelines : Adult Sinusitis (CPG:AS), 4 diantaranya sepakat untuk mengadopsi istilah 

rinosinusitis sebagai pengganti sinusitis, sementara 1 pedoman yakni JTFFP, memilih untuk 

tidak menggunakan istilah tersebut. Istilah rinosinusitis dipertimbangkan lebih tepat untuk 

digunakan mengingat konka nasalis media terletak meluas secara langsung hingga ke dalam 

sinus ethmoid, dan efek dari konka nasalis media dapat terlihat pula pada sinus ethmmoid 

anterior. Secara klinis, inflamasi sinus (yakni, sinusitis) jarang terjadi tanpa diiringi inflamasi 

dari mukosa nasal di dekatnya. Namun, para ahli yang mengadopsi istilah rinosinusitis tetap 

mengakui bahwa istilah rinosinusitis maupun sinusitis sebaiknya digunakan secara 

bergantian, mengingat istilah rinosinusitis baru saja digunakan secara umum dalam beberapa 

dekade terakhir.5 

 

2.2 Etiologi dan Faktor Predisposisi 

Beberapa faktor etiologi dan predisposisi antara lain ISPA akibat virus, bermacam 

rinitis terutama rinitis alergi, rinitis hormonal pada wanita hamil, polip hidung, kelainan 

anatomi seperti deviasi septum atau hipertrofi konka, sumbatan kompleks osti-meatal 

(KOM), infeksi tonsil, infeksi gigi, kelainan imunologik, diskenesia silia seperti pada 

sindrom Kartgener, dan di luar negeri adalah penyakit fibrosis kistik. Faktor predisposisi 

yang paling lazim adalah poliposis nasal yang timbul pada rinitis alergika; polip dapat 

memenuhi rongga hidung dan menyumbat sinus.2,5 
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Pada anak, hipertrofi adenoid merupakan faktor penting penyebab sinusitis sehingga 

perlu dilakukan adenoidektomi untuk menghilangkan sumbatan dan menyembuhkan 

rinosinusitisnya.Hipertrofi adenoid dapat didiagnosis dengan foto polos leher posisi lateral. 

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah lingkungan berpolusi, udara dingin dan kering serta 

kebiasaan merokok. Keadaaan ini lama-lama menyebabkan perubahan mukosa dan merusak 

silia.2 

 

2.3 Manifestasi Klinis 

Keluhan utama rinosinusitis akut ialah hidung tersumbat disertai dengan nyeri/rasa 

tekanan pada muka dan ingus purulen, yang seringkali turun ke tenggorok (post nasal drip). 

Dapat disertai dengan gejala sistemik seperti demam dan lesu.2 

Keluhan nyeri atau rasa tekanan di daerah sinus yang terkena merupakan ciri khas 

sinusitis akut, serta kadang-kadang nyeri juga terasa di tempat lain (referred pain), nyeri pipi 

menandakan sinusitis maksila, nyeri di antara atau di belakang kedua bola mata menandakan 

sinusitis etmoida, nyeri di dahi atau kepala menandakan sinusitis frontal. Pada sinusitis 

maksila kadang-kadang terdapat nyeri alih ke gigi dan telinga. 

Gejala lain adalah sakit kepala, hiposmia/anosmia, halitosis, post-nasal drip yang dapat 

menyebabkan batuk dan sesak pada anak.  

Keluhan sinusitis kronik tidak khas sehingga sulit didiagnosis. Kadang-kadang hanya 1 

atau 2 dari gejala-gejala di bawah ini: 

a. Sakit kepala kronik 

b. Post-nasal drip 

c. Batuk kronik 

d. Ganguan tenggorok 

e. Ganguan telinga akibat sumbatan di muara tuba Eustachius 

f. Gangguan ke paru seperti bronkitis (sino-bronkitis), brokietakasis, serangan asma 

yang meningkat dan sulit diobati. 

 

2.4 Diagnosis  

 Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 

penunjang. Pemeriksaan fisik dengan rhinoskopi anterior, dan posterior, pemeriksaan naso-

endoskopi sangat dianjurkan untuk diagnosis yang lebih tepat dan dini. Tanda khas adalah 

adanya pus di meatus medius (pada sinusitis maksila dan ethmoid anterior dan frontal) atau di 

meatus superior (pada sinusitis ethmoidalis posterior dan sfenoid). Pada rinosinusitis akut, 
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mukosa edema dan hiperemis. Pada anak sering ada pembengkakan dan kemerahan pada 

kantus medius. Untuk membantu diagnosis sinusitis, American Academy of Otolaryngology 

– Head and Neck Surgery (AAO-HNS) membuat bagan diagnosis yang disebut Task Force 

on Rinosinusitis pada tahun 1996. Bagan ini didasarkan atas gejala klinis yang dibagi atas 

kategori gejala mayor dan minor untuk diagnosis rinosinusitis.3 

 

Tabel 1: Bagan Task force on Rinosinusitis 

 

RINOSINUSITIS 

Major Symptoms  Minor Symptoms 

Facial pain/pressure Headache 

Facial congestion/fullness Fever (non acute) 

Nasal obstruction/blockage Halitosis 

Nasal 

discharge/purulence/discolored posterior 

drainage 

Fatique 

Hyposmia/anosmia Dental pain 

Purulence on nasal exam Cough 

Fever (acute rinosinusitis only) Ear pain/pressure/fullness 

a. Facial pain/pressure alone does not constitute a suggestive history for 

diagnosis in the absence of another symptom or sign. 

b.Fever in acute sinusitis alone does not constitute a seggustive history for 

diangosis in the absence of another symptom or sign. 

 

Riwayat yang konsisten dengan rinosinusitis memerlukan 2 faktor mayor atau 1 mayor 

dan 2 faktor minor pada pasien dengan gejala lebih dari 7 hari. Ketika adanya 1 faktor mayor 

atau 2 atau lebih faktor minor yang ada, ini menunjukkan kemungkinan di mana rinosinusitis 

perlu di masukkan ke dalam diagnosa banding.6 

Pemeriksaan penunjang yang penting adalah foto polos atau CT-Scan.Foto polos posisi 

Waters, PA, lateral, umumnya hanya mampu menilai kondisi sinus-sinus besar seperti sinus 

maksila dan frontal. Kelainan akan terlihat perselubungan,air-fluid level, atau penebalan 

mukosa. Rontgen sinus dapat menunjukkan kepadatan parsial pada sinus yang terlibat akibat 

pembengkakan mukosa atau dapat juga menunjukkan cairan apabila sinus mengandung pus. 
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Pilihan lain dari rontgen adalah ultrasonografi terutama pada ibu hamil untuk menghindari 

paparan radiasi.6 

 

 

Gambar 1: Foto rontgen sinus yang menunjukkan air-fluid level pada sinus etmoid 

 

CT-Scan sinus merupakan gold standard diagnosis sinusitis karena mampu menilai 

secara anatomi hidung dan sinus, adanya penyakit dalam hidung dan sinus secara keseluruhan 

dan perluasannya. CT scan mampu memberikan gambaran yang bagus terhadap penebalan 

mukosa, air-fluid level, struktur tulang, dan kompleks osteomeatal. Namun karena mahal 

hanya dikerjakan sebagai penunjang diagnosis sinusitis kronis yang tidak membaik dengan 

pengobatan atau pra-operasi sebagai panduan operator saat melakukan operasi sinus.6,7 

MRI sinus lebih jarang dilakukan dibandingkan CT scan karena pemeriksaan ini tidak 

memberikan gambaran terhadap tulang dengan baik. Namun, MRI dapat membedakan sisa 

mukus dengan massa jaringan lunak dimana nampak identik pada CT scan. Oleh karena itu, 

MRI akan sangat membantu untuk membedakan sinus yang terisi tumor dengan yang diisi 

oleh sekret. 6,7 

Pada pemeriksaan transiluminasi, sinus yang sakit akan menjadi suram atau gelap. Hal 

ini lebih mudah diamati bila sinusitis terjadi pada satu sisi wajah,karena akan nampak 

perbedaan antara sinus yang sehat dengan sinus yang sakit. Pemeriksaan ini sudah jarang 

dilakukan karena sangat terbatas kegunaannya.Endoskopi nasal kaku atau fleksibel dapat 

digunakan untuk pemeriksaan sinusitis. Endoskopi ini berguna untuk melihat kondisi sinus 

ethmoid yang sebenarnya, mengkonfirmasi diagnosis, mendapatkan kultur dari meatus media 

dan selanjutnya dapat dilakukan irigasi sinus untuk terapi. Ketika dilakukan dengan hati-hati 
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untuk menghindari kontaminasi dari hidung, kultur meatus media sesuai dengan aspirasi 

sinus yang mana merupakan baku emas. Karena pengobatan harus dilakukan dengan 

mengarah kepada organisme penyebab, maka kultur dianjurkan.6,7 

 

2.5 Penatalaksanaan 

Pengobatan tergantung pada etiologi dari gejala rhinosinus. Tujuan terapi sinusitis 

adalah:  

a) Mempercepat penyembuhan, 

b) Mencegah komplikasi 

c) Mencegah perubahan menjadi kronik.  

Prinsip pengobatan adalah membuka sumbatan KOM sehingga drenase dan ventilasi sinus-

sinus pulih alami.8,9 

 

Medika Mentosa  

a) Kebanyakan infeksi sinus akut disebabkan oleh virus, di mana mayoritas pasien dapat 

membaik dalam 2 minggu tanpa pengobatan antibiotik.7 

b) Gejala awal dari infeksi saluran pernapasan atas dapat diobati dengan obat-obatan lokal 

 atau obat-obatan over-the-counter (OTC). 

c) Irigasi dengan larutan salin normal direkomendasikan.  

d) Dekongestan topikal, seperti oxymetazoline, dikombinasikan dengan dekongestan oral, 

seperti pseudoephedrine, dapat membantu hidung tersumbat dan untuk drainase. Pasien 

dinasihatkan tidak menggunakan vasokonstriktor nasal topikal untuk jangka masa yang 

panjang karena adanya risiko rinitis medikamentosa.Drainase medis dicapai dengan 

vasokonstriktor topikal dan sistemik. Vasokonstriktor alpha-adrenergik per oral 

termasuk pseudoefedrin dan fenilefrin bisa digunakan selama 10-14 hari untuk 

mengembalikan fungsi mukosiliar dan drainase menjadi normal. Vasokonstriktor alpha-

adrenergik per oral bisa menyebabkan hipertensi dan takikardi, maka mereka 

dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Obat ini juga 

dikontraindikasikan pada atlit yang mau berkompetisi karena peraturan 

pertandingannya. Vasokonstriktor topikal (Oxymetazoline hydrochloride) membantu 

drainase menjadi baik, tetapi harus digunakan maksimal 3-5 hari, dengan peningkatan 

risiko rebound congestion, vasodilatasi dan rinitis medikamentosa bila digunakan untuk 

periode yang lama.6,7,8 
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e) Untuk rinosinusitis akut yang disebabkan oleh bakteri didapatkan dari komunitas 

(community-acquired bakteri), antibiotik mengurangi durasi penyakit dan membantu 

membasmi infeksi. Berdasarkan uji klinis, amoksisilin, doxycycline, atau trimethoprim-

sulfametoksazol merupakan antibiotik yang disukai dan direkomendasikan selama 10 

sampai 14 hari. Pilihan lain termasuk macrolide seperti azitromisin atau klaritromisin, 

atau sefalosporin generasi kedua/ketiga.5 Antibiotik dan dekongestan merupakan terapi 

pilihan pada sinusitis akut bakterial, untuk menghilangkan infeksi dan pembengkakan 

mukosa serta membuka sumbatan ostium sinus. Pada sinusitis, antibiotik diberikan 

selama 10-14 hari meskipun gejala klinik sudah hilang.9 

f) Antibiotik harus disediakan untuk pasien dengan gejala yang disebabkan oleh 

bakteri.Namun, gejala rinosinusitis bakteri biasanya tidak berbeda dari yang disebabkan 

oleh virus.Simptom yang menunjukkan rinosinusitis bakteri termasuk demam, malaise 

seluruh badan dan sakit kepala pada bagian frontal unilateral.Selain itu rinosinusitis 

bakteri juga merupakan tanda komplikasi dini dan terjadi pada pasien berisiko 

(immunodeficiency, usia lanjut, dll).Infeksi bakteri harus dipertimbangkan jika gejala 

memburuk atau gagal untuk membaik dalam 7-10 hari. Karena adanya peningkatan 

resistensi penisilin pada bakteri patogen utama pada rinosinusitis, jadi pemilihan 

antibiotik harus dipertimbangkan. Pada pasien yang tidak beresiko resisten, amoksisilin 

merupkan terapi lini pertama. Alternatif lini pertama yang lain termasuk 

trimethoprimsulfamethoxazole atau doxycycline.7 

g) Flurokuinolon mungkin juga berguna, tetapi belum disetujui untuk populasi anak. 

Penggunaan selama 10 hari dapat memberikan pemberantasan 90 %.10 

h) Jika tidak ada perbaikan gejala klinis seperti penurunan batuk, penurunan nanah hidung, 

resolusi demam atau berkurangnya hidung tersumbat, standar pendekatan adalah 

dengan antibiotik lini kedua dengan spektrum yang lebih luas dan diberikan lebih 

lama.Jika responnya kurang pada antibiotik lini pertama, maka antibiotik harus beralih 

ke cakupan yang lebih luas. Antibiotik lini kedua termasuk amoksisilin-asam 

klavulanat, sefalosporin dan makrolida. 10 

i) Respons klinis dan pengobatan biasanya tergantung individual.10 

j) Parameter praktis oleh Joint Task Force on Practice Parameters for Allergy and 

Immunology menetapkan penilaian respons gejala setelah 3-5 hari terapi dan diteruskan 

untuk tambahan 7 hari jika ada perbaikan. Namun, jika tiada respon, antibiotik 

seharusnya ditukar.7 
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k) Tambahan steroid hidung dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan lebih tinggi. 

Kortikosteroid yang digunakan intranasal bisa efektif dengan melemahkan respon 

inflamasi, meskipun pada saat ini manfaat mereka masih tidak menyakinkan. 

Penggunaan kortikosteroid sistemik mungkin memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

penggunaan intranasal, seperti tingkat terapeutik yang tinggi dan tidak ada risiko 

pelepasan buruk disebabkan oleh penyumbatan hidung. Review Cochrane baru-baru ini 

yang mengenai terapi kortikosteroid sistemik untuk rinosinusitis akut, melaporkan obat 

ini mempunyai efek mengguntungkan jangka pendek.8,11 

l) Pengobatan tambahan lainnya termasuk mucoevacuants untuk menipis sekresi lendir. 

Ini termasuk guaifenesin dan kalium iodida. Golongan mukolitik (guaifenesin) secara 

teori mempunyai manfaat seperti menipiskan sekresi mukus dan memperbaiki drainase. 

Ia jarang digunakan untuk praktek klinis pengobatan sinusitis akut.7,8 

m) Belum data tersedia yang menunjukkan bahwa antihistamin bermanfaat pada sinusitis 

akut. Antihistamin mungkin berbahaya karena ia mengeringkan membran mukus dan 

menurunkan klirens sekresi. Antihistamin bermanfaat untuk mengurangkan obstruksi 

ostiomeatal pada pasien dengan alergi dan sinusitis akut; tetapi ia tidak 

direkomendasikan untuk penggunaan rutin pada pasien sinusitis akut. Antihistamin 

mungkin memburukkan drainase dengan terjadinya penebalan dan 

tertumpuknya(pooling) sekresi sinonasal.6 Antihistamin tidak diberikan rutin karena 

sifat antikolinergiknya dapat menyebabkan sekret menjadi lebih kental. Bila ada alergi 

berat, sebaiknya diberikan antihistamin generasi kedua.9 

n) Peran antibiotik pada rinosinusitis kronis (CRS) masih dipertanyakan. Pada penyakit ini 

sangat penting untuk mengidentifikasikan faktor penyebab seperti rinitis alergi, 

kelainan struktur, immunodeficiency, asap tembakau dan faktor lingkungan atau kerja. 

Menurut Kelompok Kerja 2008 tentang CRS pada Dewasa, antibiotik harus disediakan 

untuk pasien dengan sinus drainase yang purulen. Lama pengobatan antibiotik masih 

kontroversial, tapi pengobatan antibiotik untuk jangka panjang selama 3-6 minggu 

mungkin lebih efektif daripada jangka waktu yang lebih pendek. Seperti pada 

rinosinusitis akut, perawatan lain termasuk steroid topikal dan irigasi sinus. Steroid oral 

jangka pendek mungkin bermanfaat dalam mengobati CRS terutama CRSwNP (chronic 

rinosinusitis with nasal polyps). Evaluasi lebih lanjut diperlukan pada pasien yang gagal 

terapi medis dan mungkin memerlukan intervensi bedah. 

o) Pada AFRs (allergic fungal rinosinusitis), operasi biasanya diperlukan untuk 

menegakkan diagnosis dan menghapuskan mukus yang menebal. Setelah intervensi 
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bedah, diberikan kortikosteroid oral yang biasanya ditampering off secara bertahap ke 

dosis terendah yang diperlukan untuk mengendalikan simptom. Selain itu, semprotan 

hidung kortikosteroid topikal digunakan untuk mengendalikan peradangan. 

p) Pengobatan antibiotik kronis mungkin memerlukan cakupan anaerobik, seperti 

klindamisin, amoksisilin/klavulanat, metronidazole yang dikombinasikan dengan 

macrolide, atau moksifloksasin. Lamanya pengobatan adalah 4 sampai 6 minggu. 7 

q) Pasien sinusitis dengan penyebabnya dental atau mereka dengan discharge yang berbau 

busuk, pengobatan anaerobik diperlukan dengan menggunakan klindamisin atau 

amoksisilin dengan metronidazole. 

r) Pasien dengan sinusitis nosokomial akut memerlukan pengobatan intravena yang 

adekuat untuk organisme gram negatif. Antibiotik aminoglikosida biasanya merupakan 

drug of choice karena mempunyai cakupan yang baik pada gram negatif dan penetrasi 

sinus. Seleksi antibiotik biasanya berdasarkan hasil kultur yang diambil dari sekresi 

maksila. 

s) Selain dari pembedahan, komplikasi sinusitis akut ditangani dengan antibiotik 

intravena. Sefalosporin generasi ketiga (cefotaxime, ceftriaxone) dengan kombinasi 

vancomycin yang memberikan penetrasi intrakranial yang adekuat, merupakan pilihan 

pertama.8 

t) Imunoterapi dapat dipertimbangkan jika pasien menderita kelainan alergi yang berat.9 

 

Non Medika Mentosa 

a) Pembedahan umumnya dicadangkan untuk pasien dengan kelainan anatomi dan hanya 

setelah terapi medis maksimal gagal. Kriteria mutlak untuk operasi meliputi setiap 

perluasan infeksi atau adanya tumor di rongga hidung atau sinus. Indikasi relatif 

termasuk sinusitis bakteri akut berulang, obstruksi oleh poliposis hidung, rinosinusitis 

kronis yang tidak responsif terhadap pengobatan dan penyakit penyerta seperti asma 

yang recalcitrant. Kerjasama yang erat dengan otolaryngologist berpengalaman sangat 

penting dalam kasus-kasus yang sulit.Bedah sinus endoskopi fungsional(BSEF/FESS) 

merupakan operasi terkini untuk sinusitis kronik yang memerlukan operasi. Tindakan 

ini telah menggantikan hampir semua jenis bedah sinus terdahulu karena memberikan 

hasil yang lebih memuaskan dan tindakan lebih ringan dan tidak radikal.9, 10 

b) Jika perlu, dapat diberikan terapi seperti analgetik, pencucian rongga hidung dengan 

NaCl atau pemanasan (diatermi).9 
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2.6 Pencegahan 

a) Menghindari penularan infeksi saluran pernapasan atas dengan menjaga kebiasaan cuci 

tangan yang ketat dan menghindari orang-orang yang menderita pilek atau flu . 

b) Disarankan mendapatkan vaksinasi influenza tahunan untuk membantu mencegah flu dan 

infeksi berikutnya dari saluran pernapasan bagian atas . 

c) Obat antivirus untuk mengobati flu, seperti zanamivir (Relenza), oseltamivir (Tamiflu), 

rimantadine (Flumadine) dan amantadine (Symmetrel), jika diambil pada awal gejala, 

dapat membantu mencegah infeksi . 

d) Dalam beberapa penelitian, lozenges seng karbonat telah terbukti mengurangi durasi 

gejala pilek. 

e) Pengurangan stres dan diet yang kaya antioksidan terutama buah-buahan segar dan 

sayuran berwarna gelap, dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh . 

f) Rencana serangan alergi musiman . 

1. Jika infeksi sinus disebabkan oleh alergi musiman atau lingkungan, menghindari 

alergen sangat penting. Jika tidak dapat menghindari alergen, obat bebas atau obat 

resep dapat membantu. OTC antihistamin atau semprot dekongestan hidung dapat 

digunakan untuk serangan akut. 

2. Orang-orang yang memiliki alergi musiman dapat mengambil obat antihistamin yang 

tidak sedasi(non sedative) selama bulan musim-alergi. 

3. Hindari menghabiskan waktu yang lama di luar ruangan selama musim alergi. 

Menutup jendela rumah dan bila mungkin, pendingin udara dapat digunakan untuk 

menyaring alergen serta penggunaan humidifier juga dapat membantu. 

4. Suntikan alergi, juga disebut "imunoterapi", mungkin efektif dalam mengurangi atau 

menghilangkan sinusitis karena alergi. Suntikan dikelola oleh ahli alergi secara teratur 

selama 3 sampai 5 tahun, tetapi sering terjadi pengurangan remisi penuh gejala alergi 

selama bertahun-tahun. 

g) Menjaga supaya tetap terhidrasi dengan: 

1. Menjaga kebersihan sinus yang baik dengan minum banyak cairan supaya sekresi 

hidung tipis. 

2. Semprotan hidung saline (tersedia di toko obat) dapat membantu menjaga saluran 

hidung agar lembab, membantu menghilangkan agen infeksius. Menghirup uap dari 

semangkuk air mendidih atau mandian panas beruap juga dapat membantu. 
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3. Hindari perjalanan udara. Jika perjalanan udara diperlukan, gunakan semprotan 

dekongestan nasal sebelum keberangkatan untuk menjaga bagian sinus agar terbuka 

dan sering menggunakan saline nasal spray selama penerbangan.  

h) Hindari alergen di lingkungan: Orang yang menderita sinusitis kronis harus menghindari 

daerah dan kegiatan yang dapat memperburuk kondisi seperti asap rokok dan menyelam 

di kolam diklorinasi. 
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                                                            EPISTAKSIS  

dr., Meilnia K.,Sp THT-KL 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 Epistaksis atau perdarahan hidung merupakan kasus yang relatif sering ditemukan, 

dengan angka kejadian 7%-14% dari seluruh jumlah penduduk di dunia setiap tahunnya. 

Epistaksis kadangkala merupakan gejala atau manifestasi penyakit lain. Sebagian besar 

merupakan kasus  ringan dan sering dapat berhenti sendiri tanpa memerlukan bantuan medis. 

Lebih dari 90% pasien dengan  epistaksis bisa diterapi dengan baik oleh dokter IGD. 

Walaupun begitu, kasus epistaksis yang berat dapat berakibat fatal bila tidak segera 

ditangani.1,2,3 

Angka kejadian epistaksis menurut jenis kelamin didapatkan lebih banyak pada laki-

laki daripada wanita, dimana epistaksis lebih sering pada musim dingin daripada musim 

panas. Menurut usia, epistaksis sering terjadi pada anak-anak dengan puncak usia 2-10 tahun 

dan orang tua usia 50-80 tahun. Penyakit yang paling sering dijumpai adalah hipertensi 

(30,4%) disusul idiopatik (28,3%), neoplasma (17,4%) dan trauma (13%). Penderita pria 

(60,9%) lebih banyak daripada wanita (39,1%). Populasi terbanyak penderita epistaksis pada 

umur > 40 th (52,2%). Penanganan epistaksis paling sering dengan menggunakan tampon 

anterior (73,9%), disusul penggunaan tampon posterior (Belloq) (23,9%) dan satu orang 

(2,2%) memerlukan penanganan dengan ligasi arteri karotis eksterna. Dengan anamnesis 

yang teliti, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium dapat dilacak kemungkinan 

penyakit atau kondisi yang mendasari terjadinya epistaksis. Berbagai penyakit atau kondisi 

yang dianggap sebagai penyebab epistaksis ini penting untuk diketahui agar penanganan 

epistaksis menjadi lebih baik.1,2,4 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 ANATOMI HIDUNG 

Hidung terdiri dari hidung bagian luar atau piramid hidung dan rongga hidung. 

Hidung luar berbentuk piramid dengan bagian-bagiannya (atas ke bawah): pangkal hidung 



15 
 

 
 

(bridge), dorsum nasi, puncak hidung, ala nasi, kolumela dan lubang hidung (nares anterior). 

Hidung luar dibentuk dari kerangka tulang dan tulang rawan yang dibalut oleh kulit, jaringan 

ikat dan beberapa otot yang berfungsi melebarkan dan menyempitkan lubang hidung. 

Kerangka tulang terdiri dari: tulang hidung (os nasalis), prosesus frontalis os maksila, dan 

prosesus nasalis os frontal. Sedangkan kerangka tulang rawan terdiri dari: sepasang kartilago 

nasalis lateralis superior, sepasang kartilago nasalis lateralis inferior (alar mayor), kartilago 

alar minor dan kartilago septum.5,6 

Rongga hidung atau kavum nasi berbentuk terowongan dari depan ke belakang 

dipisahkan oleh septum nasi. Pintu atau lubang masuk kavum nasi bagian depan disebut nares 

anterior dan lubang belakang disebut nares posterior (choanae). Tiap kavum nasi mempunyai 

4 buah dinding; dinding medial, lateral, inferior, dan superior. Dinding medial hidung adalah 

septum nasi, yang dibentuk oleh tulang (lamina perpendikularis os ethmoid, vomer, krista 

nasalis os maksila, dan krista nasalis os palatina) dan tulang rawan (kartilago septum/lamina 

kuadrangularis dan kolumela). Pada dinding lateral hidung terdapat 4 buah konka: konka 

inferior, merupakan konka terbesar dan letaknya paling bawah; konka media; konka superior 

dan yang terkecil konka supreme. Konka inferior melekat pada os maksila dan labirin 

ethmoid, sedangkan konka media, superior dan supreme merupakan bagian dari labirin 

ethmoid. Sedangkan dinding inferior merupakan dasar hidung yang dibentuk oleh os maksila 

dan os palatum. Dinding superior dibentuk oleh lamina kribiformis, yang memisahkan rongga 

tengkorak dan rongga hidung.5,6 

Diantara konka dan dinding lateral hidung terdapat meatus. Meatus inferior terletak 

antara konka inferior dengan dasar hidung dan dinding lateral, terdapat muara (ostium) 

duktus nasolakrimalis. Meatus media terletak antara konka media dan dinding lateral rongga 

hidung, terdapat bula ethmoid, prosesus unsinatus, hiatus semilunaris (muara sinus frontal, 

sinus maksila, dan sinus etmoid anterior) dan infundulum ethmoid. Meatus superior terletak 

antara konka superior dan konka media, terdapat muara sinus etmoid posterior dan sinus 

sfenoid.5,6 

  

Vaskularisasi Hidung 

Untuk vaskularisasi bagian atas rongga hidung mendapat pendarahan dari arteri 

etmoid anterior dan posterior yang merupakan cabang dari arteri oftalmika dari arteri karotis 

interna. Bagian bawah rongga hidung mendapat pendarahan dari cabang arteri maksilaris 

interna, diantaranya ialah  ujung arteri palatina mayor dan arteri sfenopalatina yang keluar 

dari foramen sfenopalatina bersama nervus sfenopalatina dan memasuki rongga hidung di 
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belakang ujung posterior konka media. Bagian depan hidung mendapat perdarahan dari 

cabang-cabang arteri fasialis. Pada bagian depan septum terdapat anastomosis dari cabang-

cabang arteri sfenopalatina, arteri etmoid anterior, arteri labialis superior dan arteri palatina 

mayor, yang disebut Plexus Kiesselbach (little’s area). Pleksus Kiesselbach letaknya 

superficial dan mudah cedera oleh trauma, sehingga sering menjadi sumber epistaxis 

(pendarahan hidung), terutama pada anak.5,6,7 

Vena-vena hidung mempunyai nama yang sama dengan arteri dan berjalan 

berdampingan. Vena di vestibulum dan struktur luar hidung bermuara ke vena optalmika 

yang berhubungan dengan sinus kavernosus. Vena-vena di hidung tidak memiliki katup, 

sehingga merupakan faktor predisposisi untuk mudahnya penyebaran infeksi sampai ke 

intrakranial.5,6 

 

Innervasi Hidung 

Bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persarafan sensoris dari nervus 

etmoidalis anterior, yang merupakan cabang dari nervus nasosiliaris, yang berasal dari nervus 

optalmikus (N.V-1). Rongga hidung lainnya sebagian besar mendapat persarafan sensoris 

dari nervus maksilaris melalui ganglion sfenopalatina. Ganglion sfenopalatina juga 

memberikan persarafan vasomotor atau otonom untuk mukosa hidung. Ganglion ini 

menerima serabut sensoris dari nervus maksila (N.V-2), serabut parasimpatis dari n. petrosus 

superfisialis mayor dan serabut saraf simpatis dari n. petrosus profundus. Ganglion 

sfenopalatina terletak dibelakang dan sedikit di atas ujung posterior konka media. Di dalam 

rongga hidung juga terdapat n. olfaktorius yang berfungsi sebagai saraf penghidu.5,6  

 

2.2 Definisi Epistaksis 

 Epistaksis (nosebleed) bisa didefinisikan perdarahan akut dari rongga hidung atau  

nasofaring. Epistaksis anterior dapat berasal dari Plexus Kiesselbach, merupakan sumber 

perdarahan paling sering dijumpai anak-anak. Perdarahan dapat berhenti sendiri (spontan) 

dan dapat dikendalikan dengan tindakan sederhana. Epistaksis posterior, berasal dari arteri 

sphenopalatina dan arteri ethmoid posterior, perdarahan cenderung lebih berat dan jarang 

berhenti sendiri, sehingga dapat menyebabkan anemia, hipovolemi, dan syok. Sering 

ditemukan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular.1,7 
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2.2 Etiologi  

 Epistaksis atau perdarahan hidung diawali oleh pecahnya pembuluh darah di dalam 

selaput mukosa hidung. Sebanyak 95% dari kasus epistaksis adalah epistaksis anterior, 

dimana perdarahan berasal dari Plexus Kiesselbach yang terjadi secara spontan atau karena 

trauma di septum nasi. Beberapa literatur membagi penyebab epistaksis menjadi 2: lokal dan 

sistemik. Berikut ini adalah beberapa penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan 

terjadinya epistaksis.2,8 

Etiologi epistaksis 

Lokal Sistemik 

Trauma: digital, fracture Kelainan vaskular 

Reaksi inflamasi Blood dyscrasias 

Kelainan anatomi Keganasan hematologi 

Benda asing Alergi 

Tumor intranasal Malnutrisi 

Iritan kimia Alkohol 

Nasal prong O2 Obat 

Pembedahan Infeksi 

 

2.3 Gambaran Klinis 

 Pada pasien epistaksis yang pasti akan terlihat adanya perdarahan dari hidung dengan 

jumlah perdarahan yang bervariasi, bisa sedikit atau profus sehingga membahayakan. 

Perdarahan dapat keluar dari depan/anterior atau posterior (post nasal), dimana darah bisa 

ditelan atau diludahkan pasien. Sifat perdarahan bisa terus-menerus (continous) atau hilang 

timbul (intermittent). Bahkan pada kasus perdarahan yang hebat bisa terjadi hipovolemi 

bahkan syok.9 

 

2.4 Diagnosis 

 Penegakan diagnosis pada kasus epistaksis lebih ditekankan pada kelainan atau 

penyakit yang mendasari, untuk itu diperlukan anamnesis yang teliti, pemeriksaan fisik, dan 

pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis perlu ditanyakan apakah darah terutama mengalir ke 

tenggorokan (ke posterior) atau keluar dari hidung depan (anterior) bila pasien duduk tegak, 

lamanya perdarahan dan frekuensinya, riwayat perdarahan sebelumnya, riwayat gangguan 
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perdarahan dalam keluarga, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit hati, gangguan koagulasi 

trauma hidung yang belum lama terjadi, dan konsumsi obat-obatan.7 

 Pada pemeriksaan fisik setelah dilakukan pengukuran tanda vital, pasien harus 

ditempatkan dalam  posisi dan ketinggian yang memudahkan pemeriksa bekerja. Harus cukup 

sesuai untuk mengobservasi atau mengeksplorasi sisi dalam hidung. Kemudian dilakukan 

pemeriksaan rhinoskopi anterior dan rhinoskopi posterior untuk mencari tempat dan faktor-

faktor penyebab perdarahan. Pemeriksaan endoskopi juga bisa dilakukan untuk melihat 

bleeding point.3,7 

 Pemeriksaan penunjang pada pasien epistaksis meliputi pemeriksaan darah yang 

mencakup pemeriksaan darah rutin,  kimia darah,  skrining koagulopati, serta pemeriksaan 

radiologi pada kasus-kasus tertentu.11 

 

2.5 Penatalaksanaan 

Tujuan penatalaksanaan epistaksis adalah untuk menghentikan perdarahan.7,11 

a) Perbaiki keadaan umum penderita, penderita diperiksa dalam posisi duduk kecuali bila 

penderita sangat lemah atau keadaaan syok. b) Pada epistaksis ringan, perdarahan dapat 

dihentikan dengan cara duduk dengan kepala ditegakkan, kemudian cuping hidung ditekan ke 

arah septum selama beberapa menit. c) Tentukan sumber perdarahan dengan terlebih dahulu 

memasang kapas yang telah dibasahi dengan adrenalin dan pantokain/lidokain, serta bantuan 

alat penghisap untuk membersihkan bekuan darah kemudian dicari bleeding point. d) 

Perdarahan posterior diatasi dengan pemasangan tampon posterior atau tampon Bellocq, 

dibuat dari kasa dengan ukuran lebih kurang 3x2x2 cm dan mempunyai 3 buah benang, 2 

buah pada satu sisi dan sebuah lagi pada sisi yang lainnya. Tampon harus menutup koana 

(nares posterior). 

Penatalaksanaan pada kasus epistaksis sesuai dengan guideline dari Kelompok Studi 

Rhinologi PERHATI-KL.  
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MENDENGKUR DAN HENTI NAFAS SAAT TIDUR 

dr., Achmad Sodikin., M.Kes., SP.THT-KL 

 

  

I. Pendahuluan 

Mendengkur merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan. Mendengkur merupakan 

masalah yang mengganggu pasangan tidur, menyebabkan terganggunya pergaulan, menurunnya 

produktivitas, peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas dan peningkatan biaya kesehatan pada 

penderita OSA. 

Sayang pengetahuan dan kepekaan masyarakat atas kesehatan tidur masih amat rendah 

sehingga ketika berkunjung ke dokter, mereka tidak dapat mengungkapkan keluhan secara tepat. 

Tak heran jika OSA menjadi penyakit yang banyak diderita namun kurang terdeteksi oleh para 

pekerja kesehatan. Masyarakat sudah terlanjur menganggap mendengkur sebagai tidur lelap yang 

wajar, sehingga OSA seringkali tidak terdiagnosis untuk diterapi dengan baik. Padahal OSA 

berhubungan erat dengan hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi pulmoner, 

diabetes dan refluks gastroesofageal. 

Gangguan nafas saat tidur merupakan sumbatan sebagian saluran nafas atas yang terjadi 

secara terus menerus yang menyebabkan timbulnya mendengkur, peningkatan resistensi saluran 

nafas atas  sampai dengan episode sumbatan total saluran nafas atas. Anak penderita obstructive 

sleep apnea syndrome (OSAS) atau henti nafas obtruktif saat tidur dengan gejala gangguan 

bernafas saat tidur seringkali mendapatkan perhatian medis. Gejala - gejala lainnya berupa 

perubahan emosional dan prilaku serta kesulitan neurokognitif. Prevalensi anak penderita henti 
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nafas obstruktif saat tidur diperkirakan 1% pada anak usia sebelum sekolah dan 3% pada usia 

sekolah.1  

Penyebab tersering gangguan bernapas saat tidur pada anak adalah hiperplasia tonsil dan 

adenoid dengan dampak pada kesehatan dan kualitas hidup anak.2  

Kualitas hidup penderita gangguan bernapas saat tidur dapat dinilai dengan menggunakan 

kuesioner. Untuk anak dapat digunakan antara lain kuesioner Child Health Questionarie Parent 

Form (CHQ-PF),3 pediatric sleep questionnaire (PSQ), Obstructive Sleep Disorder – 6 (OSD-6), 

dan Obstructive Sleep Apnea-18 (OSA-18).4  

Beragam metode untuk menegakan diagnosis henti nafas obstruktif saat tidur mulai dari 

anamnesis dan pemeriksaan fisik, audiotaping, videotaping, pulse oksimetri, polisomnografi 

(PSG)  sederhana dan full PSG.5  

Peranan PSG dapat tergantikan menggunakan kuesioner skala kekantukan Epworth 

(Epworth Sleepiness Scale – ESS) dalam mendeteksi adanya henti nafas obstruktif saat tidur. 

Nilai total ESS lebih dari 10 memiliki kecendrungan untuk mengalami henti nafas obstruktif saat 

tidur dan peningkatan skor ESS sebanding dengan beratnya sindrom henti nafas obstruktif saat 

tidur.6  

II. Kajian Pustaka 

2.1 Henti Nafas Obstruktif Saat Tidur  

Henti nafas obstruktif saat tidur sering ditemukan pada anak-anak dan seringkali 

berkaitan dengan hipertrofi tonsil dan adenoid. Henti nafas obstruktif saat tidur ini termasuk 

dalam kelompok penyakit yang dikenal dengan gangguan napas saat tidur (SDB). Berdasarkan 

peningkatan beratnya gejala, gangguan nafas saat tidur ini  terdiri atas  primary snoring, upper 
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airway resistance syndrome (UARS) dan henti nafas obstruktif saat tidur, yang mana semuanya 

memiliki dampak negatif pada kesehatan anak.7  

Bentuk yang lebih  ringan termasuk  primary snoring dimana kebiasaan mendengkur 

yang tidak berkaitan dengan penurunan saturasi oksigen atau arousal saat tidur, dan UARS yang 

ditandai dengan peningkatan tekanan negatif  intratorakal dan arousal saat tidur yang tidak 

seluruhnya berkaitan dengan penurunan saturasi oksigen dan berkurangnya aliran udara.8 

Henti nafas obstruktif saat tidur menurut American Thoracic Society, merupakan 

gangguan bernafas saat tidur yang diakibatkan sumbatan sebagian saluran nafas atas dalam 

jangka waktu lama dan atau sumbatan total yang terjadi secara berulang yang mengakibatkan 

terganggunya ventilasi normal saat tidur dan pola tidur normal. Apnea adalah berhentinya 

ventilasi selama 10 detik atau 2 siklus nafas sedangkan hypopnea adalah berkurangnya aliran 

udara sebanyak 50% atau berkurangnya aliran udara yang disertai dengan penurunan saturasi 

oksigen arteri sebanyak 3% dan atau arousal.7  

Faktor risiko yang paling utama untuk terjadinya henti nafas obstruktif saat tidur pada 

anak adalah hipertrofi tonsil dan adenoid. Faktor risiko lainnya adalah obesitas, rinosinusitis 

alergi, gastroesophageal reflux, dan riwayat keluarga dengan henti nafas obstruktif saat tidur, 

sindrom kraniofasial, penyakit neuromuskuler, sindrom down, premature dan ras afrika-

amerika.7  

Henti nafas obstruktif saat tidur dapat terjadi pada semua usia anak-anak, mulai dari 

neonatus sampai usia remaja dan usia yang paling sering adalah usia sebelum sekolah dimana 

tonsil dan adenoid sedang paling membesar dan tidak ada perbedaan jenis kelamin untuk 

terjadinya henti nafas obstruktif saat tidur.5  
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Prevalensi henti nafas obstruktif saat tidur pada anak 1% - 3%.15  Penelitian yang 

dilakukan Nusantara tahun 2009 dibagian THT-KL Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dari 

Januari 2006 sampai Desember 2007 menyatakan bahwa terdapat 192 pasien dengan hipertrofi 

adenoid dan hipertrofi tonsil, 98 (51%) pasien diantaranya terdapat gejala mendengkur.9 

Sedangkan menurut hasil penelitian Mahdiani di Departemen THT-KL RS Hasan Sadikin dari 

Januari sampai Desember 2010  didapatkan 82 pasien dewasa dengan gejala henti nafas 

obstruktif saat tidur, 59 (72%) pasien dengan pembesaran tonsil palatina dan dilakukan tindakan 

tonsilektomi.10 

 

2.2 Fisiologi Tidur 

Lamanya tidur rata-rata 7,5 - 8 jam per hari. Tidur dibedakan menjadi 2 keadaan , yaitu 

non rapid eye movement (NREM) dan rapid eye movement (REM). NREM ditandai dengan 

denyut jantung dan pernafasan yang lambat dan tekanan darah yang rendah. Sedangkan REM 

ditandai dengan gerakaan bola mata yang cepat, meningkatnya aktifitas otonom dan mimpi, 

fluktuasi yang besar dari tekanan darah, denyut jantung dan respirasi.11 

Terjaga (wakefulness) dikontrol oleh susunan saraf pusat (SSP) dan aktifasi sistem 

retikuler. Kita dapat menentukan secara langsung bagian mana dari otak atau aktifitas spesifik 

yang mengontrol terjaga. Sedangkan penyebab tidur tidak dapat dijelaskan secara langsung. 

Tidur juga meningkat apabila seseorang demam.12 

Tekanan darah dan denyut jantung lebih rendah saat seseorang tertidur. Terjadi juga 

peningkatan aliran darah ke otak sewaktu tidur, yang lebih meningkat pada fase REM, juga 

terjadi peningkatan tekanan intrakranial dan temperatur dan menurun sewaktu fase NREM. 

Perbedaan ini menunjukkan variasi aktifitas metabolik di otak.13 
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Selama fase NREM terjadi penurunan respiratory rate, dimana pada fase REM respirasi 

menjadi lebih cepat dan tidak teratur. Juga terdapat kelemahan tonus otot terutama pada otot 

intercostal dan faringeal. Dimana pada saat itu diafragma berperan antuk menjaga respirasi. Juga 

terdapat penurunan mucociliary clearance dan alveolar oxygen tension (Pa02) seperti juga 

arterial oxygen tension (Sa02).13 

2.3 Patofisiologi Gangguan Napas Saat Tidur 

Gangguan napas saat tidur ditunjukkan dengan beberapa kali episode penurunan aliran 

udara pada saluran nafas atas yang terjadi saat tidur. Pada gangguan napas saat tidur terdapat 

pengecilan ukuran saluran nafas yang disebabkan oleh faktor anatomi, neuromuskular, atau 

faktor lainnya. Untuk menjaga aliran udara yang adekuat melewati lumen yang menyempit, 

pasien harus meningkatkan usaha nafasnya. Usaha untuk meningkatkan aliran udara ini 

diperlukan untuk menaikkan tekanan udara intraluminal. Oleh karena efek Bernoulli yaitu 

terjadi peningkatan tekanan negatif intraluminal, dan struktur saluran nafas yang lemah, 

menyebabkan kolaps jalan nafas dan terjadi henti aliran udara. Peningkatan tekanan negatif 

saluran nafas secara paradoks selanjutnya menyebabkan kolaps jalan nafas dan peningkatan 

hambatan aliran udara.14 

Terdapat tiga parameter fisik yang berhubungan langsung dengan pengurangan kolaps 

saluran nafas. Pertama, elastisitas jaringan lunak dapat menyebabkan penggembungan. Kedua, 

hubungan yang renggang dan penyempitan anatomi dari lumen yang ada mempunyai kontribusi 

karena dinamika volume aliran udara. Ketiga, terdapat perubahan pola tidur karena 

neurofisiologi yang menyebabkan penurunan tonus otot dan pendukung jalan nafas.14 

Selama tidur terjadi rangkaian kejadian yang berulang dimana tekanan negatif inspirasi 

melewati kemampuan saluran nafas untuk menjaga kondisi tetap terbuka, sehingga menyebabkan 
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berhentinya aliran udara. Penghentian aliran udara menyebabkan perubahan fisiologi yang nyata, 

seperti asidosis, hiperkapnia, dan hipoksemia. Setelah terjadi cukup perubahan pada tekanan 

oksigen sebagian (Po2), tekanan karbondioksida sebagian (PCO2), dan pH, kemoreseptor dan 

baroreseptor perifer dan sentral terstimulasi dan akhirnya menyebabkan terjaga dan bangun dari 

tidur. Siklus tidur, bangun, dan sulit tidur yang berulang ini sering terjadi pada malam hari.13 

Durasi dan frekuensi apnea bervariasi tergantung kemampuan pasien masing – masing 

untuk mentoleransi dan mengkompensasi perubahan fisiologi ini. Gangguan tidur yang berulang 

ini, bersama hipoksia kronik, asidosis, dan hiperkapnia, mendorong terjadinya perubahan 

fisiologi sekunder. Beberapa gejala klinis berhubungan langsung dengan perubahan patofisiologi 

kronik ini.13 

Gangguan tidur menyebabkan penurunan rapid eye movement (REM) dan non rapid eye 

movement (NREM). Kualitas tidur baik fisiologis dan psikologis, terganggu secara nyata.13 Hal 

ini dapat menyebabkan gangguan tingkah laku seperti hiperaktivitas, agresi, dan depresi hingga 

hipersomnolen dan kesulitan belajar, sehingga kualitas hidup anak jadi terganggu.15 

Henti nafas obstruktif saat tidur menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi terutama pada 

fase tidur non REM, yang akan menyebabkan peningkatan kadar kortisol yang berpengaruh pada 

sistem vaskuler, katekolamin akan meningkatkan kadar epinefrin yang mempengaruhi proses 

metabolik dan norepinefrin yang menyebabkan gangguan pada sistem vaskuler. Seluruh proses 

tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya intoleransi glukosa, resistensi insulin, 

sehingga akan menimbulkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2.16 Disamping itu gangguan napas 

saat tidur yang lama dapat menyebabkan penurunan sekresi hormon pertumbuhan dan 

peningkatan penggunaan kalori selama tidur sehingga menghalangi pertumbuhan dan 

perkembangan anak.13   
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Gambar 2.1 Patofisiologi OSA 

Sumber: Bradley dkk. 17 

 

2.4 Gejala Klinis Henti Nafas Obstruktif Saat Tidur  

 Mendengkur merupakan keluhan yang paling sering dilaporkan orang tua anak penderita 

henti nafas obstruktif saat tidur dan mendengkur ini merupakan tanda yang sangat sensitif tetapi 

tidak spesifik untuk sindrom henti nafas obstruktif saat tidur.7  

 Gejala-gejala yang berkaitan dengan sindrom henti nafas obstruktif saat tidur dapat 

berubah seiring dengan perubahan usia. Pada anak kurang dari 5 tahun, gejala yang sering 

dilaporkan orang tua adalah adanya episode apnea, sering terjaga saat tidur, pernafasan mulut, 

diaphoresis, pergerakan dinding dada yang paradoxical dan gelisah. Pada neonatus dan bayi 

dapat terlihat pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu. Anak yang lebih dewasa sering 

terlihat enuresis, gangguan prilaku, kurang konsentrasi, sering mengantuk dan gagal tumbuh. 

Pada kasus yang berat dapat terlihat gejala-gejala gangguan cor pulmonale dan hipertensi 

pulmonal.7  

 Beberapa laporan menyampaikan bahwa anak penderita henti nafas obstruktif saat tidur 

mempunyai risiko defisit neurokognitif seperti prestasi belajar yang rendah, masalah prilaku dan 

attention deficit/hyperactivity disorder.5  
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 Gejala-gejala pada henti nafas obstruktif saat tidur ini berkaitan dengan peningkatan 

aktivitas otot-otot pernafasan yang dipicu kadar oksigen dan karbondiksida pada sensor 

kemoreseptor, fragmentasi tidur dan perubahan metabolik dan hormonal.7  

 

2.5 Diagnosis Henti Nafas Obstruktif Saat Tidur 

Beragam metode untuk menegakan diagnosis sindrom henti nafas obstruktif saat tidur 

mulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, audiotaping, videotaping, pulse oksimetri, PSG 

sederhana dan full PSG. Meskipun PSG merupakan standar baku emas untuk mendiagnosis 

sindrom henti nafas obstruktif saat tidur, beberapa penulis mengungkapkan kurangnya 

kesesuaian sleep laboratories untuk anak, biaya yang mahal dan paling penting kurangnya 

kesepahaman mengenai interprestasi hasil polisomnogram.7  

Anamnesis dan pemeriksaan fisik merupakan perangkat diagnostik tunggal dan  yang 

paling bermanfaat untuk menegakan kemungkinan diagnosis henti nafas obstruktif saat tidur 

pada anak. Bila dari anamnesis diketahui ada keluhan mendengkur, maka anamnesis yang lebih 

detail harus dilakukan untuk mencari gejala-gejala yang lain seperti episode apnea, sering terjaga 

saat tidur, gangguan belajar dan prilaku, dan rasa ngantuk yang berlebih disiang hari.7  

 Hasil dari pemeriksaan fisik saat terjaga seringkali normal. Ukuran tonsil dan adenoid 

merupakan hal yang sangat penting yang harus dipertimbangkan saat pemeriksaan fisik karena 

hipertrofi tonsil dan adenoid merupakan penyebab terbanyak terjadinya sindrom henti nafas 

obstruktif saat tidur pada anak.7  

Pada pemeriksaan fisik, gambaran standar untuk mengukur tonsil dengan mengukur 

perbandingan ukuran tonsil terhadap ukuran medial orofaring telah ditetapkan sebagai berikut ; 18  

0: tidak ada tonsil (sudah dilakukan tonsilektomi) 
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1:  tonsil berada didalam fossa tonsilaris 

2:  tonsil sudah meluas melewati pilar tonsil 

3: tonsil sudah lebih meluas melewati pilar tonsil tapi belum mencapai garis tengah orofaring 

4:  tonsil sudah melewati garis tengah orofaring 

 

 

Gambar 2.2 Standar Pengukuran Tonsil 

Sumber: Friedman dkk18 

Untuk pemeriksaan adenoid dibantu dengan endoskopi dan didapatkan skala besar relatif 

adenoid yang ditentukan dengan menggunakan rasio antara besarnya jaringan adenoid terhadap 

luas ruangan nasofaring. Hasil yang didapatkan berupa derajat yang menggambarkan volume 

adenoid. Derajat tersebut adalah sebagai berikut :19 

Derajat 0 =   tidak ada hipertrofi adenoid 

Derajat 1 =   hingga 25% volume adenoid 

Derajat 2 =  25 sampai 50% volume adenoid 

Derajat 3 =  50 sampai 75% volume adenoid 

Derajat 4 =   lebih dari 75% volume adenoid 
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Gambar 2.3 Derajat Besar Adenoid 

Sumber : Arrarte19  

 

Untuk menilai kualitas hidup anak sebagai dampak dari henti nafas obstruktif saat tidur 

digunakan kuesioner OSA-18. Karena mudah digunakan, terpercaya, terukur dan dapat 

dipertanggung jawabkan sehingga OSA-18 menjadi metode yang praktis dan paling sering 

digunakan.1,6  

Disamping itu untuk membantu menetukan adanya sindrom henti nafas obstruktif saat 

tidur dan mengetahui seberapa berat gejala yang diderita dievaluasi menggunakan kuesioner 

skala kekantukan Epworth (ESS).20  

 

2.6 Penatalaksaan Henti Nafas Obstruktif Saat Tidur  

Penanganan henti nafas obstruktif saat tidur pada anak adalah menghindari dampak 

negatif terhadap kesehatan dalam jangka waktu lama dan menengah terutama masalah kognitif 

dan prilaku, gangguan pertumbuhan dan kelainan kardiovaskuler.7  

Adenotonsilektomi merupakan penanganan  yang paling utama dan pilihan pertama  pada 

anak penderita sindrom henti nafas obstruktif saat tidur. Sedangkan pada penderita yang 

memiliki kontraindikasi untuk pembedahan, jaringan tonsil dan adenoid yang minimal dan 

sindrom henti nafas obstruktif saat tidur yang menetap setelah dilakukan adenotonsilektomi atau 
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lebih memilih pengobatan tanpa pembedahan, maka pilihan penanganannya adalah continuous 

positive airway pressure (CPAP).5 

1. Tindakan Non Bedah 

 Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 

 Oral Appliances 

 Penurunan Berat Badan 

 Modifikasi Gaya Hidup 

 Terapi posisi 

 Terapi lain (nasal dilator) 

2. Tindakan Bedah 

 Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) 

 Maxillary-mandibular osteotomy. 

 Laser-assisted Uvuloplasty (LAUP) 

 Radiofrequency ablation 

 Palatal Implant 

 Tonsiloadenoidektomi 

III. Kesimpulan 

1. OSA merupakan gangguan tidur yang terutama ditandai dengan mendengkur dan kantuk 

berlebih. 

2. Pengetahuan masyarakat atas kesehatan tidur masih amat rendah, ketika berkunjung ke 

dokter, mereka tidak dapat mengungkapkan keluhan secara tepat, sehingga OSA sering 

tidak terdiagnosis. 
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3. Diagnosis OSA harus dengan anamnesis teliti, pemeriksaan klinis, dan berdasarkan PSG 

yang dilakukan sepanjang malam di laboratorium tidur. 

4. OSA dapat menyebabkan iskemi jantung dan aritmi, serta secara kronis menyebabkan 

hipertrofi ventrikel kiri dan akhirnya menjadi payah jantung.  
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OBSTRUKSI SALURAN NAPAS ATAS 

Ade Burhanudin 

RSUD Pantura MA Sentot Patrol 

 

 

I. PENDAHULUAN 

     Salah satu kegawatdaruratan di bidang THT adalah obstruksi pada saluran nafas atas (OSNA). 

Gejala penyakit ini sering dijumpai pada praktek sehari-hari, baik yang datang dalam keadaan 

sesak ringan maupun hebat. 

     Obstruksi yang terjadi pada saluran nafas atas disebabkan oleh berbagai macam sebab baik 

kelainan bawaan, proses inflamasi, trauma, dan tumor yang dapat timbul segera atau perlahan 

dan memberat. Derajat berat ringannya obstruksi pada saluran nafas atas ini bervariasi 

tergantung etiologi, faktor usia dan lokasi obstruksi (besarnya sumbatan dibanding struktur 

anatomi). Kejadian OSNA dapat terjadi pada semua usia dan jenis kelamin. 

     Akibat adanya obstruksi ini menimbulkan gejala sesak yang hebat yang dapat mengancam 

nyawa apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat sehingga diperlukan penanganan yang tepat 

untuk mengoreksi obstruksinya. Tindakan tersebut dapat berupa medika mentosa ataupun 

tindakan segera diantaranya dengan menggunakan perasat Heimlich, intubasi endotrakea, 

laringoskopi, trakeostomi dan krikotiroidostomi, sehingga didapatkan kondisi yang aman dari 

jalan nafas serta mencegah komplikasi lanjut bahkan kematian. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi  Saluran Nafas Atas 

2.1.1 Hidung 

     Terdiri dari bagian eksternal dan internal, bagian eksternal menonjol dari wajah dan disangga 

oleh tulang hidung dan kartilago. Bagian internal hidung adalah rongga berlorong yang 

dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang 

disebut septum. Rongga hidung dilapisi membran mukosa yang sangat banyak mengandung 

vaskular yang disebut mukosa hidung. Permukaan mukosa hidung dilapisi oleh sel-sel goblet 

yang mensekresi lendir secara terus menerus dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh 
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gerakan silia. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru paru. 

Hidung juga berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara 

yang dihirup ke dalam paru paru. Hidung juga bertanggung jawab terhadap olfaktori (penghidu) 

karena reseptor olfaktori terletak dalam mukosa hidung, dan fungsi ini berkulang sejalan dengan 

bertambahnya usia. 

                                       

Gambar 1. Hidung 

 

2.1.2 Faring 

     Faring merupakan suatu tabung fibromuskular, yang memanjang dari basis kranii sampai tepi 

bawah kartilago krikoidea ( sekitar 10 – 14 cm pada dewasa ) atau setinggi vertebrae cervikalis 

ke-6, dengan diameter superior lebih lebar dari inferior. Secara anatomis, faring terbagi menjadi : 

1. Nasofaring  ( epifaring ) 

2. Orofaring  ( mesofaring ) 

3. Laringofaring  ( hipofaring ) 

     Batas antara nasofaring dan orofaring adalah tepi bebas dari palatum molle, sedangkan batas 

antara orofaring dan hipofaring adalah garis melintang yang ditarik setinggi epiglotis.  Dinding 

posterior faring pada ketiga bagian tersebut saling berkesinambungan dan terdiri dari fascia, otot-

otot dan mukosa.  Pada batas setinggi vertebrae cervikalis ke-6, faring melanjutkan diri menjadi 

esophagus di bagian posterior dan trachea di bagian anterior. 
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Gambar 2. Faring 

2.1.3 Laring 

     Laring terletak didepan bagian terendah faring yang memisahkannya dari kolumna vertebra, 

berjalan dari faring sampai ketinggian vertebra servikalis dan masuk ke dalam trakea 

dibawahnya. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan yang diikat bersama oleh ligament dan 

membran. Yang terbesar diantaranya adalah tulang rawan tiroid dan disebelah depannya terdapat 

benjolan subkutaneus yang dikenal sebagai jakun (Adam’s apple). Laring terdiri atas dua 

lempeng (lamina) yang bersambung digaris tengah ditepi atas terdapat lekukan berupa V. Tulang 

rawan krikoid terletak dibawah tiroid dan berbentuk sepperti cincin. Terkait dipuncak tulang 

rawan tiroid terdapat epiglotis, yang berupa katuptulang rawan dan membantu menutup laring 

sewaktu menelan. Laring dilapisi selaput lendir yang sama dengan yang ada ditrakea, kecuali 

pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi sel epitel berlapis.   

     Laring atau organ suara merupakan struktur epitel kartilago yang menghubungkan faring dan 

trakea. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan terdiri dari :  

a. Epiglotis : daun katup kartilago yang menutupi ostium kearah laring selama menelan 

b. Glotis : ostium antara pita suara dalam laring 

c. Kartilago tiroid : kartilago terbesar pada trakeasebagian dari kartilago ini membentuk 

jakun (Adam’s apple) 

d. Kartilago krikoid : satu-satunya cincin kartilago yang komplit dalam laring (terletak 

dibawah kartilago tiroid) 

e. Kartilago aritenoid : digunakan dalam gerakan pita suara dengan kartilago tiroid 

f. Pita suara : ligamen yang dikontrol oleh gerakan otot yang menghasilkan bunyi suara 
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Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi, juga berfungsi 

melindungi jalan nafas dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk.   

                                             

Gambar 3. Laring 

 

 

2.2 Definisi Obstruksi Saluran Napas Atas 

     Obstruksi saluran napas atas adalah sumbatan pada saluran napas atas yang disebabkan 

oleh adanya radang, benda asing, trauma, tumor dan kelumpuhan nervus rekuren 

bilateral sehingga ventilasi pada saluran pernapasan terganggu. 

 

2.3 Penyebab Obstruksi Saluran Napas Atas 

     Penyebab obstruksi saluran napas atas cukup bervariasi, diantaranya adalah kelainan 

kongenital hidung atau laring, radang, infeksi akut, trauma, tumor, paralysis satu 

atau kedua plika voka l i s ,  pangka l  l i dah  j a t uh  ke  be l akang  pada  pende r i t a  

yang  t i dak  s ada r  ka r ena  penyakit, cedera, atau narkose maupun karena benda asing. 

 

2.3.1 Obstruksi Jalan Napas Atas 

Kongenital : Laringomalacia, atresia koana, stenosis supraglotis, glottis dan infraglotis, kista 

duktus tiroglosus, kista bronkiegen yang besar, kista laring, laringokel yang besar dan 

hemangioma kongenital. 

Laringomalacia : suatu keadaan disfungsi fisiologis sementara yang diakibatkan abnormalitas 

kelenturan jaringan lunak laring atau adanya inkoordinasi pada struktur supralaring. Gejalanya 

http://www.klikdokter.com/penyakit/obstruksi-saluran-napas-atas
http://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2697739/atasi-mendengkur-dengan-alat-ini
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berupa stridor inspirasi yang membaik apabila dilakukan perubahan posisi leher (miring atau  

telungkup). 

Atresia koana : terdapat obstruksi baik itu total atau sebagian pada satu sisi atau dua sisi koana 

akibat dari kegagalan absorpsi membran bukofaringeal. Obstruksi dapat berupa membran atau 

tulang. Gejalanya adalah kesulitan bernafas dan keluar sekret hidung terus menerus. Diagnosis 

dibuat dengan timbulnya sianosis pada waktu diam yang menghilang pada waktu menangis, 

dengan endoskopi terlihat sumbatan dibelakang rongga hidung. Pengobatannya dengan 

pembedahan. 

Kista duktus tiroglosus : timbul akibat gagalnya obliterasi dari duktus tiroglosus yang 

terbentang antara foramen sekum lidah ke kaudal ke arah ismus/lobus piramidalis tiroid sehingga 

bisa terisi sekret dan membentuk suatu kista yang tidak nyeri terletak di midline setinggi tulang 

rawan hyoid. Terapi yang adekwat adalah dilakukan eksisi dengan modifikasi prosedur Sistrunk. 

Laringokel : terdiri dari dua jenis yaitu eksternal dan internal. Laringokel eksternal adalah 

herniasi dari sakulus ventrikel laring yang berisi udara, yang meluas melalui membran tirohioid 

sampai ke lateral kartilago tiroid yang memberikan gambaran klinis adanya benjolan pada lateral 

leher, anterior dari otot sternokleidomastoideus. Gejala klinis berupa batuk, suara serak dan 

adanya sensasi benda asing pada laring. Laringokel internal adalah adanya benjolan kistik pada 

plika aryepiglotika. 

Subglottic Hemangioma : kelainan biasanya sekunder, lesi primer di kulit, bila terjadi di 

subglotis(distres pernapasan, stridor dicetuskan oleh menangis atau inflamasi). Gejala lain 

dyspneu dan harsh cry. Dari pemeriksaan radiologi tampak penyempitan yang asimetris, 

Endoskopi: Lesi lunak, kebiruan, konfirmasi dengan biopsi. 

 

Radang/ Infeksi : laringotrakeitis, epiglotitis, abses peritonsiler, angina ludwig, abses parafaring 

atau retrofaring.  

Laringotrakeitis : disebabkan oleh infeksi virus  dengan gejala stridor, batuk menggonggong, 

dan demam. Derajat beratnya penyakit bervariasi bergantung pada derajat beratnya edema pada 

daerah subglottis. Tindakan intubasi atau trakeostomi diperlukan pada kasus gagal nafas, 

hiperkarbia, oksigenasi yang tidak adekuat atau status neurologis yang memburuk. 

Abses peritonsiler : Merupakan penyebab terbanyak dari infeksi ruang leher (deep neck space). 

Kemungkinan besar disebabkan karena infeksi kripta pada bagian superior yang menembus 
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kapsul tonsil dan meluas ke jaringan ikat diantara kapsul dan dinding posterior fossa tonsilaris. 

Gejala klinis berupa nyeri tenggorokan yang makin hebat dan biasanya satu sisi, nyeri dan sukar 

menelan, demam, sekresi ludah berlebihan (drooling), sukar bicara dan bicara seperti “hot potato 

voice”, tonsil bergeser ke tengah, keatas dan kebawah, uvula bergeser ke sisi kontralateral. 

Abses Retrofaring : sumber infeksi paling sering adalah proses infeksi di daerah hidung, 

adenoid, nasofaring dan sinus parasinalis yang mengalir ke kelenjar getah bening retrofaringeal. 

Gejala klinis demam, pembengkakan leher dengan disertai nyeri, bulging dinding posterior 

faring unilateral (sesuai dengan lokasi KGB), odinofagia dan disfagia, sepsis. 

Angina Ludwig : dikenal juga dengan nama Angina Ludovici, merupakan salah satu bentuk 

abses leher dalam) berupa peradangan selulitis dari bagian superior ruang suprahioid, yang 

ditandai dengan pembengkakan (edema) pada bagian bawah ruang submandibular, yang 

mencakup jaringan yang menutupi otot-otot antara laring dan dasar mulut, tanpa disertai 

pembengkakan pada limfonodus, penyebabnya akibat infeksi akar gigi, yakni molar dan 

premolar, dapat juga  karena trauma bagian dalam mulut, karies gigi, dan tindik lidah, Gejala 

klinis yang timbul adalah demam, nyeri tenggorokan dan leher disertai pembengkakan di daerah 

submandibular yang tampak hiperemis, drooling, dan trismus. Pada dasarnya prinsip utama jika 

adanya sumbatan jalan nafas, maka sebaiknya di atasi. Penanganan yang utama adalah menjamin 

jalan nafas yang stabil melalui trakeostomi. Trakeostomi dilakukan tanpa harus 

menunggu terjadinya dispnea atau sianosis karena tanda-tanda obstruksi jalan nafas yang sudah 

lanjut. Jika terjadi  sumbatan jalan nafas maka pasien dalam keadaan gawat darurat. Pengobatan 

dengan antibiotik intravena, antibiotik yang digunakan adalah Penicilin G dosis tinggi, kadang-

kadang dapat dikombinasikan dengan obat anti staphylococcus atau metronidazole. Jika 

pasien alergi pinicillin, maka clindamycin hydrochloride adalah pilihan yang 

terbaik.  Dexamethasone yang disuntikkan secara intravena, diberikan dalam 48 jam untuk 

mengurangi edem dan perlindungan jalan nafas 

Traumatik : ingesti kaustik,  patah tulang wajah atau mandibula, cedera laringotrakeal, intubasi 

lama: udem/stenosis, dislokasi krikoaritenoid, paralysis n. laringeus rekurens bilateral  
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Ingesti kaustik : temuan klinis dapat bervariasi tergantung dari jumlah dan jenis bahan kaustik 

yang tertelan (asam/basa). Gejalanya adalah nyeri pada daerah mulut, leher bahkan sampai dada, 

disfagia dan drooling. Masalah pernafasan berupa batuk, mengi, stridor atau bahkan gagal nafas. 

Cedera laringotrakeal : dari anamnesis didapatkan riwayat trauma pada daerah leher anterior 

akibat dari tindak kejahatan, percobaan bunuh diri atau kecelakaan kendaraan. Tanda dan gejala 

berupa disfonia, afonia, stridor, batuk darah, disfagia dan nyeri. Dari pemeriksaan fisik 

didapatkan jejas pada kulit leher atau adanya emfisema subkutan pada daerah leher.  

Pemeriksaan laringoskopi fiberoptik dan CT Scan dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis 

pada kasus ini. 

Paralisis bilateral n. Laringeus rekurens : evaluasi diagnostik dengan anamnesis (adanya riwayat trauma 

leher atau pembedahan terutama bedah tiroid, penyakit viral atau bakterial), pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan laboratorium, endoskopi ( direct laryngoscope, bronchoscopy, esophagoscopy dan evaluasi 

fungsi vokal). Tatalaksana non bedah dengan terapi wicara atau dengan pembedahan. 

Tumor : hemangioma, higroma kistik, papiloma laring rekuren, limfoma, tumor ganas tiroid, 

karsinoma sel skuamosa laring, faring atau oesofagus 

Tumor ganas laring : keluhan dan gejala karsinoma laring tergantung dari lokasi dan 

besarnya tumor, seperti serak, sesak, nyeri tenggorokan, gangguan menelan, rasa 

mengganjal, batuk, dan benjolan di leher . Pemeriksaan laring dapat dilakukan 

dengan menggunakan  laringoskopi langsung (direct) dan laringoskopi tidak 

langsung (indirect), radiologi konvensional yang dapat dilakukan seperti  thorak foto dan soft 

tissue leher. CT scan/ PET CT dan MRI merupakan pemeriksaan yang lebih canggih lagi untuk 

determinasi klinis dan ekstensi tumor primer. Pemeriksaan histopatologis didapat melalui 

biopsy. Pengelolaan penderita tumor ganas laring dapat bersifat single modality atupun 

combined-modality. Dimana dapat dengan oeperatif, radioterapi, kemoterapi serta terapi 

kombinasi. Terapi kombinasi yang sering digunakan adalah operatif dengan diikuti radioterapi. 
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Lain-lain : benda asing,  

Udem angio neurotik : dapat disebabkan oleh irritatif pollen (alergi) yang mengubah 

permeabilitas kapiler dan menyebabkan udem pada pita suara. Gejala klinis suara serak, dari 

pemeriksaan tampak laring udem difus. Terapi udem angioneurotik : epinefrin 0,3 ml subkutan, 

antihistamin : dipenhidramin 25 – 50 mg intra vena, kortikosteroid : dexamethason 5 – 10 mg 

intra vena, bila tidak ada respon dilakukan intubasi endotrakea untuk stabilisasi jalan nafas. 

 

2.4 Diagnosis Obstruksi Saluran Napas Atas 

     Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan fisik serta 

pemeriksaan penunjang. 

Gejala dan tanda obstruksi saluran nafas atas adalah : 

 (disfoni) sampai afoni. 

 napas (dispnea). 

 (nafas berbunyi) yang terdengar pada waktu inspirasi. 

 inspirasi di suprasternal, epigastrium, supraklavikula dan inter kostal. 

 karena pasien haus udara (air hunger). 

 muka pucat dan terakhir menjadi sianosis karena hipoksia 

     Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan pada obstruksi saluran nafas atas diantaranya 

adalah : 

a. Nasoendoskopi 

b. Laringoskopi baik secara direk atau indirek, dilakukan bila terdapat sumbatan pada laring. 

c. Pemeriksaan radiologi leher – thoraks, apabila dicurigai adanya benda asing metal dapat dilakukan 

pemeriksaan foto polos posisi PA (Posterior Anterior) dan lateral, foto dengan teknik jaringan lunak 

digunakan pada kasus dengan densitas rendah, dan untuk benda asing dengan gambaran radiolusen dapat 

dilakukan foto pada akhir inspirasi dan ekspirasi. 

d. CT Scan kepala dan leher 

e. Biopsi  

f. Pemeriksaan leukosit darah tepi 

g. Analisis Gas darah 
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2.5 Stadium Obstruksi Saluran Napas Atas 

Klasifikasi gejala obstruksi saluran napas atas menurut Jackson :  

Stadium 1 

a. Cekungan tampak pada waktu inspirasi di suprasternal 

b. Stridor pada waktu inspirasi 

c. Pasien masih tampak tenang 

Stadium 2 

a. Cekungan pada waktu inspirasi didaerah suprasternal makin dalam 

b. Cekungan didaerah epigastrium 

c. Stridor terdengan pada waktu inspirasi 

d. Pasien mulai tampak gelisah 

Stadium 3 

a. Cekungan selain di suprasternal, epigastrium juga terdapat di infraklavikula dan di sela-

sela iga 

b. Stridor terdengar pada waktu inspirasi dan ekspirasi 

c. Pasien sangat gelisah dan dispnea 

 

 

Stadium 4 

a. Cekungan di suprasternal, epigastrium, infraklavikula dan di sela-sela iga bertambah 

jelas, pasien sangat gelisah, tampak sangat ketakutan dan sianosis 

b. Pasien dapat kehabisan tenaga, pusat pernapasan paralitik karena hiperkapnea 

c. Pasien lemah dan tertidur, akhirnya meninggal karena asfiksia. 

 

2.6 Tatalaksana OSNA 

     Pada prinsipnya penanggulangan pada obstruksi saluran nafas atas adalah diusahakan supaya jalan nafas lancar 

kembali.  

http://wismanusantaraherbal.com/obstruksi-saluran-napas-atas/
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Tindakan konservatif : pemberian anti inflamasi, anti alergi, antibiotika serta oksigen intermitten, yang dilakukan 

pada obstruksi saluran nafas atas stadium I yang disebabkan oleh peradangan. 

Tindakan operatif/resusitasi : memasukan pipa endotrakeal melalui mulut (intubasi orotrakeal)  atau melalui 

hidung (intubasi nasotrakea), membuat trakeostomi yang dilakukan pada obstruksi laring stadium  II dan III, atau 

melakukan krikotirotomi pada obstruksi laring stadium IV.  

2.6.1. Intubasi  

     Intubasi dilakukan dengan memasukkan pipa endotrakeal lewat mulut atau hidung. Intubasi 

endotrakea merupakan tindakan penyelamat (life saving procedure) yang dapat dilakukan tanpa 

atau dengan analgesia topikal dengan xylocain 10%. 

Indikasi intubasi endotrakea :  

a. Untuk mengatasi obstruksi saluran nafas bagian atas 

b. Membantu ventilasi 

c. Memudahkan mengisap sekret 

d. Mencegah aspirasi sekret yang ada di rongga mulut atau berasal dari lambung. 

Keuntungan intubasi, yaitu: 

a. Tidak cacat karena tidak ada jaringan parut. 

b. Mudah dikerjakan. 

Kerugian intubasi, yaitu: 

a. Dapat terjadi kerusakan lapisan mukosa saluran napas atas. 

b. Tidak dapat digunakan dalam waktu lama. Orang dewasa 1 minggu, anak-anak 7-10 hari. 

c. Tidak enak dirasakan penderita. 

d. Tidak bisa makan melalui mulut. 

e. Tidak bisa bicara. 

Komplikasi yang dapat timbul yaitu stenosis laring atau trakea. 

 

2.6.2. Laringotomi (Krikotirotomi) 

     Laringotomi dilakukan dengan membuat lubang pada membran tirokrikoid (krikotirotomi). Krikotirotomi 

merupakan tindakan penyelamat pada pasien dalam keadaan gawat nafas. Bahayanya besar tetapi mudah 

dikerjakan , dan harus dikerjakan cepat walaupun persiapannya darurat. Krikotirotomi merupakan kontra indikasi 

pada anak dibawah usia 12 tahun, demikian juga pada tumor laring yang sudah meluas ke subglotik dan terdapat 

laringitis. Bila kanul dibiarkan terlalu lama maka akan timbul stenosis subglotik karena kanul yang letaknya tinggi 
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akan mengiritasi jaringan jaringan di sekitar subglotik, sehingga terbentuk jaringan granulasi, dan sebaiknya 

diganti dengan trakeostomi dalam waktu 48 jam.   

 

2.6.3. Trakeostomi 

Trakeostomi adalah suatu tindakan bedah dengan mengiris atau membuat lubang sehingga terjadi hubungan 

langsung lumen trakea dengan dunia luar untuk mengatasi gangguan pernapasan bagian atas. Indikasi trakeostomi 

adalah : 

a. Mengatasi obstruksi laring 

b. Mengurangi ruang rugi (dead space) disaluran pernapasan atas 

c. Mempermudah pengisapan sekret dari bronkus 

d. Untuk memasang alat bantu pernapasan 

e. Untuk mengambilbenda asing di subglotis, apabila tidak memiliki fasilitas bronkoskopi. 

Keuntungan trakeostomi adalah : 

a. Dapat dipakai dalam waktu lama. 

b. Trauma saluran napas tidak ada. 

c. Pende r i t a  mas i h  dapa t  be r b i ca ra  s eh i ngga  ke l umpuh an  o t o t  l a r i ng  

dapa t dihindari. 

d. Penderita merasa enak dan perawatan lebih mudah 

e. Penderita dapat makan seperti biasa. 

f. Menghindari aspirasi, menghisap sekret bronkus. 

g. Jalan napas lancar, meringankan kerja paru. 

Kerugian trakeostomi yaitu: 

a. Tindakan lama. 

b. Cacat dengan adanya jaringan sikatrik. 

Untuk perawatan trakeostomi, yang harus diperhatikan adalah: 

a. Kelembaban udara masuk. Dapat dilakukan dengan uap air basah hangat, nebulizer, 

dengan kassa steril yang dibasahi diletakkan di permukaan stoma. 

b. Kebersihan dalam kanul harus diperhatikan, jangan sampai tersumbat oleh sekret 

dianjurkan disedot tiap ½ - 1 jam pada 24 jam pertama dan tidak boleh terlalu lama tiap 

sedotannnya (suction), biasanya 10-15 detik, bila lama penderita bisa sesak atau hipoksia 

bahkan cardiac arrest. Hal ini dilakukan berkali-kali sampai sekret bersih. 
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Pada anak kanul dibersihkan setiap hari kemudian pasang kembali. Pengangkatan kanul 

dilakukan secepatnya, atau dengan indikasi berikut: 

a. Tutup lubang trakeostomi selama 3 menit, penderita tidak sesak. 

b. Dalam 24 jam tidak ada keluhan sesak bila lubang trakeostomi ditutup waktu tidur, 

makan dan bekerja. 

c. Penderita sudah dapat bersuara. 

Komplikasi trakeostomi dapat terjadi pada saat operasi yaitu  perdarahan, dapat menimbulkan 

cedera pada organ sekitarnya, apnea dan shock. Sedangkan pasca operasi dapat terjadi infeksi, 

sumbatan, kanul lepas, erosi ujung kanul atau desakan cuff  pada pembuluh darah, fistel 

trakeokutan, sumbatan subglotis dan trakea, disfagia, dan granulasi. 

 

2.6.4 Perasat Heimlich (Heimlich Manuever ) 

     Perasat Heimlich adalah suatu cara mengeluarkan benda asing yang menyumbat laring secara 

total atau benda asing ukuran besar yang terletak di hipofaring. Prinsip mekanisme perasat 

Heimlich adalah memberi tekanan pada paru. Diibaratkan paru sebagai botol plastik berisi udara 

yang tertutup oleh sumbatan, dengan memencet botol plastik itu sumbatan akan terlempar keluar. 

Perasat Heimlich ini dapat dilakukan pada orang dewasa dan juga pada anak. Komplikasi yang 

dapat terjadi adalah ruptur lambung, ruptur hati dan fraktur tulang iga. 

Teknik perasat heimlich: 

a. Penolong berdiri di belakang pasien sambil memeluk badannya. 

b. Tangan kanan dikepalkan dan dengan bantuan tangan kiri, ked ua tangan diletakan pada 

perut bagian atas 

c. Kemudian dilakukan penekanan pada rongga perut ke arah dalam dan ke arah atas 

dengan hentakan beberapa kali. Diharapkan dengan hentakan 4-5 kali benda asing akan 

terlempar keluar. 

Pada anak penekanan cukup dengan memakai jari telunjuk dan jari tengah kedua tangan. Pada 

pasien tidak sadar atau terbaring dapat dilakukan dengan cara penolong berlutut dengan kedua 

kaki pada kedua sisi pasien. Kepalan tangan diletakan dibawah tangan kiri didaerah epigastrium. 

Dengan hentakan tangan kiri ke bawah dan ke atas beberapa kali udara dalam paru akan 

mendorong benda asing keluar. 

 



47 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Ballenger JJ, Snow jr JB. Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. 16th ed. BC Decker inc. Ontario 

2003. 

2. Borgstein J. Acute airway obstruction in The Basic Ear Nose Throat 

3. Soepardi EA, Iskandar N. Editor. Buku ajar ilmu kesehatan telinga hidung tenggorok. 

Edisi 5. Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 2005. 

4. D Gerard MD. Epiglotitis. Dalam : Daniel J kelley MD, Francisco Talavera, Harm D, 

phD, Gregory CC Allen MD, Christoper L Slack, MD, Arlen D Meyers MD, MBA 

(editor). http://www.emedicine.com 

5. Adams GL, Boeis LR, jr. Highler PA. Boeis Buku ajar THT. Edisi 6. Effendi H Santoso 

RAK. Editor. Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1993 

6. Hermani B, Abdurrachman. Penanggulangan sumbatan laring. Dalam: S.A Efiaty I 

Nurbaiti, B Jenny, R D Ratna (editor). Buku ajar ilmu kesehatan telinga hidung 

tenggorok kepala dan leher. Edisi VI. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta 

2003.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emedicine.com/


48 
 

 
 

                                             Deteksi Dini Kanker Kepala dan Leher 

Ismi Cahyadi 

SMF IKTHT-KL RSUD Waled/FK Unswagati Cirebon 

 

 

 Kelangsungan dan kualitas hidup pada penderita kanker kepala dan leher secara langsung 

terkait dengan deteksi secara dini. Untuk mencapai hasil yang baik, pencegahan berupa deteksi 

dini lesi ganas harus ditingkatkan. Sejauh ini kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan 

dan kemampuan sumber daya manusia untuk deteksi dini menyebabkan deteksi dini menjadi 

terlambat sehingga pasien datang dengan stadium yang telah lanjut.1 

Tumor yaitu pertumbuhan massa abnormal pada jaringan yang berlebihan dan tidak 

terkoordinasi. Secara klinis, tumor diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu tumor 

jinak dan ganas. Tumor dinilai jinak bila tampilan mikroskopis dan makroskopis menunjukkan 

bahwa tumor tersebut terlokalisasi dan tidak menyebar ke jaringan lain. Sedangkan tumor dinilai 

ganas apabila tumor tersebut menyerang serta menghancurkan struktur jaringan, kemudian 

menyebar ke jaringan lain, atau biasa disebut dengan karsinoma.2 

Karsinoma kepala dan leher adalah berbagai tumor ganas yang berasal dari saluran 

aerodigestive atas, meliputi rongga mulut, nasofaring, orofaring, hipofaring dan laring, sinus 

paranasal, dan kelenjar liur. Karsinoma yang paling banyak ditemukan lebih dari 90% adalah 

karsinoma sel skuamosa.3 Keterbatasan sarana dan prasarana serta tidak meratanya akses 

informasi bagi semua kalangan masyarakat mengenai tanda dan gejala dini karsinoma 

menyebabkan pasien-pasien seringkali mendapatkan informasi yang salah  menyebabkan 

penanganan karsinoma kepala-leher yang optimal tidak tercapai dan mendapatkan pengobatan 

yang tepat. Tingkat pengenalan masyarakat mengenai gaya hidup sehat juga masih harus 

diupayakan. 

Karsinoma kepala leher merupakan jenis karsinoma terbanyak ketiga di Indonesia 

setelah karsinoma payudara dan karsinoma serviks berdasarkan data registrasi karsinoma 

berbasis hepatologi 2011. Jumlah orang dengan karsinoma kepala leher ada banyak namun 

biasanya diketahui ketika sudah di stadium lanjut hingga tingkat kematian tinggi.Sehingga 

pengobatan yang dilakukan makin kompleks dan biaya dikeluarkan pun makin banyak. Jika 

https://www.winnetnews.com/tag/kanker-payudara
https://www.winnetnews.com/tag/kanker-serviks
https://www.winnetnews.com/tag/kanker-kepala-leher
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karsinoma kepala leher ditemukan dalam stadium dini angka keberhasilan terapi bisa mencapai 

80 persen.2 

Insidensi umum karsinoma kepala leher menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

pada tahun 2012 adalah sekitar 10% per 100.000 penduduk per tahun dengan angka kematian 

sebanyak 7% per 100.000 penduduk per tahun.3 WHO memperkirakan angka kematian 

karsinoma rongga mulut dan orofaring di seluruh dunia pada tahun 2008 sekitar 371.000 dan 

akan meningkat menjadi 595.000 pada tahun 2030.3 Selama 30 tahun terakhir, tingkat 

kelangsungan hidup penderita karsinoma sel skuamosa kepala dan leher relatif tetap. Tingkat 

kelangsungan hidup 5 tahun untuk semua stadium, berdasarkan Surveillance Epidemiologi dan 

Data Hasil Akhir  sekitar 60%. Dua pertiga pasien mengalami penyakit lokal lanjut, dengan 

tingkat ketahanan hidup 5 tahun <50%, dengan kualitas perawatan yang buruk.3 

Insidensi karsinoma kepala leher di Indonesia pada tahun 2012 adalah 15% per 100.000 

ribu penduduk per tahun (pada pria) dengan angka kematian sebanyak 13% per 100.000 ribu 

penduduk per tahun (pada pria).3 

Prevalensi karsinoma kepala leher di RSHS pada tahun 2008-2012 secara berurutan 

adalah karsinoma nasofaring (KNF) sebanyak 38,2%,sinonasal 17,3%, laring 13%, limfoma 

9,3%, orofaring 6,3%, tiroid 6,2%, rongga mulut 3,9%, hipofaring 2,2%, kelenjar liur 2,2%, dan 

leher 1%. Kebanyakan penderita datang dengan stadium lanjut yaitu stadium IV sebanyak 

54,7%, stadium III 24,4%, stadium II 13,5%, dan stadium I 7,4%.Sangat disayangkan yang 

banyak terjadi adalah pasien yang berobat sudah dalam stadium yang lanjut.2 

Saat ini usia muda sudah banyak yang terkena karsinoma yang disebabkan oleh gaya 

hidup yang tidak sehat seperti merokok, minuman beralkohol, seringnya mengkonsumsi ikan 

asin atau makanan yang diasapkan, polusi udara atau paparan radiasi, dan infeksi Virus Epstein 

Barr (VEB), Human Papilloma Virus (HPV), serta faktor genetika. Mereka yang mempunyai 

riwayat karsinoma di keluarga harus mempunyai kewaspadaan lebih tinggi dan lebih waspada 

terhadap gejala dini karsinoma. Pengobatan pada karsinomakepala leher adalah pembedahan, 

kemoterapi,  danradioterapi atau kombinasi. 

Pada karsinoma stadium dini, angka keberhasilan pengobatan lebih tinggi dan kualitas 

hidup lebih baik. Untuk mencegah terjadi karsinoma adalah dengan menerapkan pola hidup sehat 

dengan cara CERDIK. C = Cek kesehatan secara rutin, E = Enyahkan asap rokok, R = Rajin 
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aktifitas fisik, D = Diet seimbang, I = Istirahat cukup, dan K = kelola stress. Sosialisasi dan 

edukasi kepada pasien dan keluarga harus dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kanker.  

Pencegahan bisa dilakukan dengan primer dan sekunder. Pencegahan primer yakni 

dengan menghindari rokok dan alkohol, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, 

kelola stres. 

Berbagai masalah dalam mengobati kanker kepala leher adalah: 

1. Gejala awal yang sulit dikenali 

2. Menyerupai infeksi saluran nafas atas 

3. Pengobatan yang tertunda baik dari dokter maupun pasien 

4. Jarak pengobatan yang jauh dari rumah 

5. Pengobatan alternatif 

6. Jarang datang untuk control 

7. Asuransi 

Faktor risiko untuk karsinoma kepala leher adalah: 

1. Genetik 

2. Virus Epstein Barr (VEB) / Papiloma Virus (HPV) 

3. Gaya hidup: rokok dan alkohol, makanan, RAS, herbal 

4. Kebersihan mulut 

Diagnosis karsinoma kepala leher adalah dengan melakukan: 

1. Anamnesis 

2. Pemeriksaan fisik 

3. Biopsi 

4. Pemeriksaan penunjang 

a. Endoskopi 

b. Imaging 

Terapi utama untuk karsinoma kepala leher adalah dengan melakukan pembedahan, radioterapi, 

kemoterapi ataupun kombinasi. 
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                                           Gambar 1. Anatomi Kepala Leher 

 

Karsinoma nasofaring 

Karsinoma nasofaring tersembunyi dan sulit terlihat karena muncul di belakang hidung 

atau atas mulut, hingga timbul gejala barulah diketahui ada karsinoma bersarang. Meski 

demikian, gejala awal yang bisa dikenali adalah ada rasa penuh di telinga karena tumor menutup 

muara tuba. Telinga juga akan terasa sakit dan berdenging.Kemudian hidung terasa tersumbat, 

keluar lendir yang bercampur dengan darah. Bukan mimisan tapi ketika lendir keluar ada garis-

garis merah.4 

Hidung juga akan mengalami gangguan penciuman. Kemudian karsinoma yang sudah 

lanjut akan mengenai otak sehingga akan menimbulkan sakit kepala hebat dan sulit menelan. 

Jika mengenai saraf penglihatan, bisa menyebabkan mata juling atau kelopak mata tertutup.4 

 

                                      

                                   Gambar 2. Karsinoma Nasofaring 

 

Terdapat jenis lain dari tumor nasofaring yaitu angiofibroma nasofaring belia yang 

merupakan tumor jinak tetapi mempunyai sifat seperti tumor ganas. Tumor ini banyak 
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menyerang remaja laki-laki dan mempunyai gejala epistaksis yang progresif, hidung tersumbat. 

Pada pemeriksaan fisik akan terlihat massa yang kebiruan dan mudah berdarah.5 

                                           

                                    Gambar 3. Angiofibroma Nasofaring Belia 

 

Karsinoma sinonasal 

Gejala dini karsinoma ini adalah hidung tersumbat pada satu sisi. Keluar mimisan atau 

darah dari rongga hidung. Karena tumor menyumbat, maka ingus akan berbau dan membuat pipi 

bengkak. 

Kemudian, sakit kepala juga akan timbul jika massa tumor menekan ke atas. Jika 

menekan ke bawah, akan membuat gigi goyah dan langit-langit mulut banyak tumor.6 

 

                                                

                                      Gambar 4. Karsinoma Sinonasal 

 

Karsinoma pita suara atau laring 

Gejala karsinoma laring adalah pasien mengalami suara serak yang tak kunjung reda 

hingga lebih dari dua minggu. Meski sudah diberi obat serak tapi tidak juga hilang. 

Harus dibedakan pula serak karena vocal abuse, yang biasanya dialami orang dengan 

pekerjaan yang banyak menggunakan suara seperti penyanyi atau pengajar. Jika tumor sudah 

memenuhi hampir seluruh rongga pita suara, bisa menyebabkan sesak napas.6 
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                                              Gambar 5. Karsinoma Laring 

 

Karsinoma rongga mulut atau lidah 

Gejalanya sakit karena adanya benjolan. Biasanya akan dilihat apakah ada gigi yang 

menimbulkan gesekan sehingga menimbulkan luka. Selain itu, terlihat juga sariawan yang tidak 

sembuh selama lebih dari dua minggu.6 

Ada rasa nyeri yang menjalar hingga ke telinga karena saraf dari rongga mulut paling 

sering adalah ke telinga. Terdapat pula luka gaung yang sering berdarah meski tidak banyak, 

tidak mau makan, dan berat badan turun.6 

 

                                         

                                 Gambar 6. Karsinoma Rongga Mulut 

 

Karsinoma orofaring 

Sering muncul pada amandel atau tonsil, dan gejala yang paling sering dikeluhkan adalah 

rasa mengganjal di mulut, lesi atau luka, sakit di bawah lidah, dan menyebabkan berbicara 

bergumam. Selain itu, terasa juga nyeri.6 
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                               Gambar 7. Karsinoma Orofaring 

 

Karsinoma tiroid 

Seringkali muncul benjolan di leher depan atau samping kanan atau kiri. Untuk 

mengenali benjolan itu tiroid atau bukan, coba perhatikan benjolan ketika menelan. Jika benjolan 

ikut bergerak, artinya itu tiroid. Biasanya benjolan ini tidak terlihat, kecuali jika sudah 

membesar. Ada rasa menekan dan mengganjal sehingga membuat sesak dan jika muncul di 

bagian belakang, akan membuat susah proses menelan.7 

                                             

                                          Gambar 8. Karsinoma Tiroid 

 

Karsinoma parotis atau kelanjar air liur 

Benjolan biasanya akan muncul di belakang telinga. Nyeri bisa muncul tergantung dari 

perluasan penekanan pada jaringan sekitar. Semakin besar, maka semakin terasa nyeri. Tumor 

juga timbul di dekat saraf wajah, yang jika membesar bisa menekan saraf wajah sehingga 

membuat mencong dan mata tidak bisa menutup.6 
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                                                 Gambar 9. Karsinoma Parotis 

Karsinoma telinga 

Dari luar seringkali tidak terlihat, namun di dalam liang telinga mungkin saja sudah ada 

massa tumor. Gejala awalnya adalah pendengaran yang mulai menurun, ada cairan berbau darah, 

benjolan di dalam telinga, karena letaknya dekat dengan dasar otak, maka bisa menimbulkan 

sakit kepala hebat.6 

                                 

                                        Gambar 10. Karsinoma Telinga 

Kesimpulan 

1. Gejala dini penting untuk diketahui 

2. Stadium dini mempunyai prognosis yang lebih baik 

3. Diperlukan diagnosis sedini mungkin 

4. Penundaan terapi menyebabkan hasil yang tidak maksimal 

 

Saran 

Hidup sehat: kendali stress, olahraga teratur, hindari makanan yang tidak sehat dan berpengawet 

Diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai karsinoma kepala leher untuk 

dokter umum dan tenaga kesehatan. 
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