
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

2.1. Anatomi dan Fisiologi Hidung 

2.1.1. Anatomi Hidung 

Bagian hidung dalam terdiri atas struktur yang membentang dari nares 

anterior hingga koana di posterior yang memisahkan rongga hidung dari nasofaring.  

Septum nasi membagi tengah bagian hidung dalam menjadi kavum nasi kanan dan 

kiri. Setiap kavum nasi mempunyai 4 buah dinding yaitu dinding medial, lateral, 

inferior dan superior.13 

Bagian inferior kavum nasi berbatasan dengan kavum oris dipisahkan oleh 

palatum durum. Ke arah posterior berhubungan dengan nasofaring melalui koana. 

Di sebelah lateral dan depan dibatasi oleh nasus externus. Di sebelah lateral 

belakang berbatasan dengan orbita  : sinus maksilaris, sinus etmoidalis, fossa 

pterygopalatina, fossa pterigoides.13  14 

 Gambar 1.  Anatomi kavum nasi14  
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A) Dasar hidung  

Dibentuk oleh prosesus palatina os maksila dan prosesus horizontal os palatum. 

Atap hidung terdiri dari kartilago lateralis superior dan inferior, dan tulang-tulang 

os nasale, os frontale lamina cribrosa, os etmoidale, dan corpus os sphenoidale. 

Dinding medial rongga hidung adalah septum nasi. Septum nasi terdiri atas kartilago 

septi nasi, lamina perpendikularis os etmoidale, dan os vomer. Sedangkan di daerah 

apex nasi, septum nasi disempurnakan oleh kulit, jaringan subkutis, dan kartilago 

alaris major. 15 

B) Dinding lateral  

Dinding lateral dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu di anterior terdapat 

prosesus frontalis os maksila, di medial terdapat os etmoidal, os maksila serta konka, 

dan di posterior terdapat lamina perpendikularis os palatum, dan lamina pterigoides 

medial. Bagian terpending pada dinding lateral adalah empat buah konka. Konka 

terbesar dan letaknya paling bawah ialah konka inferior kemudian konka yang lebih 

kecil adalah konka media, konka superior dan yang paling kecil adalah konka 

suprema. Konka suprema biasanya akan mengalami rudimenter.15 Diantara konka-

konka dan dinding lateral hidung terdapat rongga sempit yang dinamakan dengan 

meatus. Terdapat tiga meatus yaitu meatus inferior, media dan superior.15,16 

Meatus superior atau fisura etmoid merupakan suatu celah yang sempit 

antara septum dan massa lateral os etmoid di atas konka media. Resesus  
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sfenoetmoidal terletak di posterosuperior konka superior dan di depan konka 

os spenoid. Resesus sfenoetmoidal merupakan tempat bermuaranya sinus sfenoid.15 

Meatus media merupakan salah satu celah yang di dalamnya terdapat muara 

sinus maksila, sinus frontal dan bagian anterior sinus etmoid. Di balik bagian 

anterior konka media yang letaknya menggantung, pada dinding lateralnya terdapat 

celah berbentuk bulan sabit yang disebut sebagai infundibulum. Muara atau fisura 

berbentuk bulan sabit yang menghubungkan meatus medius dengan infundibulum 

dinamakan hiatus semilunaris. Dinding inferior dan medial infundibulum 

membentuk tonjolan yang berbentuk seperti laci dan dikenal sebagai prosesus 

unsinatus. Ostium sinus frontal, antrum maksila, dan sel-sel etmoid anterior 

bermuara di infundibulum. Sinus frontal dan sel-sel etmoid anterior biasanya 

bermuara di bagian anterior atas, dan sinus maksila bermuara di posterior muara 

sinus frontal.15 

Meatus nasi inferior adalah yang terbesar di antara ketiga meatus, 

mempunyai muara duktus nasolakrimalis yang terdapat kira-kira antara 3 sampai 

3,5 cm di belakang batas posterior nostril.15 
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C) Septum Hidung 

 

Septum membagi kavum nasi menjadi ruang kanan dan kiri. Bagian 

posterior dibentuk oleh lamina perpendikularis os etmoid, bagian anterior oleh 

kartilago septum, premaksila dan kolumela membranosa. Bagian posterior dan 

inferior oleh os vomer, krista maksila, krista palatina dan krista sfenoid.15 

Pada bagian depan septum terdapat anastomosis dari cabang-cabang 

a.sfenopalatina, a.etmoid anterior, a.labialis superior, dan a.palatina mayor yang 

disebut Pleksus Kiesselbach (Little’s area). Pleksus Kiesselbach letaknya superfisial 

dan mudah cidera oleh trauma, sehingga sering menjadi sumber epistaksis 

(pendarahan hidung) terutama pada anak.17 

Gambar 2. Anatomi septum hidung14 
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 Vena-vena hidung mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan 

dengan arteri. Vena di vestibulum dan struktur luar hidung bermuara ke v.oftalmika 

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

katup sehingga merupakan faktor predisposisi untuk mudahnya penyebaran infeksi 

hingga ke intrakranial.17 

Bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persarafan sensoris dari 

n.etmoidalis anterior, yang merupakan cabang dari n.nasosiliaris, yang berasal dari 

n.oftalmikus (N.V1). Rongga hidung lainnya, sebagian besar mendapat persarafan 

sensoris dari n.maksila melalui ganglion sfenopalatinum. Ganglion sfenopalatinum 

selain memberikan persarafan sensoris juga memberikan persarafan vasomotor atau 

otonom untuk mukosa hidung. Ganglion ini menerima serabut-serabut sensoris dari 

n.maksila (N.V2), serabut parasimpatis dari n.petrosus superfisialis mayor dan 

serabut-serabut simpatis dari n.petrosus profundus. Ganglion sfenopalatinum 

terletak di belakang dan sedikit di atas ujung posterior konka media.17 

Gambar 3. Vaskularisasi Hidung14 
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Nervus olfaktorius turun dari lamina kribrosa dari permukaan bawah bulbus 

olfaktorius dan  berakhir pada sel-sel reseptor penghidu pada mukosa olfaktorius di 

daerah sepertiga atas hidung.17,18 

 

 

2.1.2 Fisiologi Hidung 

Berdasarkan teori struktural, teori revolusioner dan teori fungsional, maka 

fungsi fisiologis hidung dan sinus paranasal adalah : 1) fungsi respirasi untuk 

mengatur kondisi udara (air conditioning), penyaring udara, humidifikasi, 

penyeimbang dalam pertukaran tekanan dan mekanisme imunologik lokal ; 2) 

fungsi penghidu, karena terdapanya mukosa olfaktorius (penciuman) dan reservoir 

udara untuk menampung stimulus penghidu ; 3) fungsi fonetik yang berguna untuk 

resonansi suara, membantu proses berbicara dan mencegah hantaran suara sendiri 

melalui konduksi tulang ; 4) fungsi statistik dan mekanik untuk meringankan beban 

kepala, proteksi terhadap trauma dan pelindung panas; 5) refleks nasal.17 

Gambar 4. Inervasi hidung14 
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2.2 Sumbatan Hidung 

2.2.1  Definisi Sumbatan Hidung  

 Hidung tersumbat atau kongesti hidung terjadi karena adanya aliran udara 

yang terhambat dikarenakan rongga hidung yang menyempit. Penyempitan rongga 

ini bisa terjadi akibat proses inflamasi yang memberikan efek vasodilatasi atau 

sekresi mukus yang berlebih, kelainan struktural anatomi yang mempersempit 

rongga, serta infeksi.19 

2.2.2 Faktor yang berpengaruh 

2.2.2.1 Rinitis Alergi  

Reaksi alergi terdiri atas dua fase yaitu fase sensitisasi dan fase aktivasi. 

Paparan alergen terhadap mukosa menyebabkan alergen tersebut dipresentasikan 

oleh Antigen Presenting Cell (APC) ke CD4+ limfosit T. Ikatan antara sel penyaji 

antigen dan sel Th0 memicu deferensiasi Sel Th0 menjadi sel Th2. Hal ini 

mengakibatkan sitokin-sitokin IL3, IL4, IL5, IL9, IL10, IL13 dan Granulocyte-

Macrophage Colony-Stimulating (GMCSF) dilepaskan.12  

IL 3 dan IL4 kemudian berikatan dengan reseptornya yang berada pada 

permukaan sel limfosit B dan menyebabkan aktivasi sel B untuk memproduksiIgE. 

IgE dapat berikatan dengan reseptornya (FceRI) di permukaan sel mast yang ada di 

sirkulasi darah dan jaringan membentuk ikatan IgE-sel mast. Dengan adanya 

komplek tersebut, individu ini disebut individu yang sudah tersensitisasi.19  

Selanjutnya, pada fase aktivasi, paparan antigen yang sama pada mukosa 

nasal akan menyebabkan adanya crosslinking (ikatan antara dua molekul igE yang 
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berdekatan pada permukaan sel mast dan basofil dengan alergen yang polivalen). 

Hasil akhirnya adalah degranulasi sel mastosit dan basofil hingga pengeluaran 

mediator kimia (preformed mediators) terutama histamin, triptase, dan bradikinin. 

Selain histamin juga dikeluarkan Newly Formed Mediators antara lain PGD2, 

LTD4, LTC4, bradikinin, TNF-α, IL-4, serta Platelet Activating Factor (PAF) dan 

berbagai sitokin.19 Mediator-mediator yang dilepaskan oleh sel mast dan basofil 

akan berikatan dengan reseptor yang berada pada ujung saraf, endotel pembuluh 

darah, dan kelenjar mukosa hidung.  

Histamin sebagai mediator utama yang dilepaskan oleh sel mast dan basofil 

mengakibatkan lebih dari 50% gejala reaksi hidung. Efek histamin pada kelenjar 

karena aktivasi reflek parasimpatis yang meningkatkan efek sekresi kelenjar dan 

mengakibatkan gejala rinore dengan seros yang akan memperberat gejala sumbatan 

hidung. Histamin juga menstimulasi sel-sel endotel untuk mensintesis relaxan yang 

bekerja pada pembuluh darah seperti Prostaglandin (PGI)2 dan Nitrit Oksida (NO) 

yang menyebabkan vasodilatasi dan timbulnya gejala hidung.19 

Leukotrien berefek pada maturasi esinofil, bertindak sebagai 

chemoattractants eosinofil, mendorong adhesi eosinofil dan menginhibisi apoptosis 

eosinofil.20 PGI  D2  adalah prostanoid utama yang diproduksi pada fase cepat reaksi 

alergi. Prostaglandin berhubungan dengan efek hipertrofi dan infalamasi pada 

hidung dan peningkatan jumlah eosinofil. Prostaglandin akan terikat pada 

reseptornya di pembuluh  darah yang menyebabkan vasodilatasi.21 
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 Eosinofil adalah sel yang paling berperan dalam RAFL. Eosinofil 

melepaskan berbagai mediator pro-inflamasi seperti leukotrien sisteinil, eosinofil 

peroksidase dan protein basic.22 Sitokin lain, PAF, juga mempunyai peranan dalam 

mekanisme sumbatan hidung dengan cara retraksi dan relaksasi sel-sel endotel 

pembuluh darah dan vasodilatasi.19 

Hasil pelepasan sitokin dan mediator lain adalah mukosa nasal menjadi 

terinfiltrasi dengan sel inflamasi seperti eosinofil,  neutrofil, basofil, sel mast dan 

limfosit. Hal ini membuat reaksi inflamasi pada mukosa hidung semakin parah 

sehingga menyebabkan hidung tersumbat.  

2.2.2.2 Kelainan Anatomi 

Anatomi bentuk hidung seseorang akan sesuai dengan tipe suku bangsa atau 

ras tertentu. Bentuk dan ukuran hidung bagian luar akan mempengaruhi ukuran dan 

bentuk hidung bagian dalam atau rongga hidung, sehingga akan mempengaruhi pula 

tahanan hidungnya. Kelainan anatomi yang dapat menyebabkan sumbatan hidung 

adalah septum deviasi, konka hipertrofi, konka bulosa. Sedangkan kelainan anatomi 

yang bersifat kongenital adalah atresia koana dan celah palatum.  

A) Septum Deviasi 

Bentuk septum normal adalah lurus di tengah rongga hidung, namun bisa 

terdapat kelainan berupa septum yang tidak terletak di tengah yang disebut septum 

deviasi. Septum deviasi dapat menyebabkan gangguan jalan napas dan gejala  
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sumbatan hidung. Defleksi anterior yang memiliki dampak terbesar pada aliran 

udara.  

Tipe septum menurut Mladina adalah23 :  

-Tipe I, terdapat rista unilateral di puncak septum yang tidak mengganggu 

fungsi katup hidung 

-Tipe II, krista unilateral di ujung konka media 

-Tipe III, terdapat krista unilateral di ujung konka media 

-Tipe IV, terdapat dua krista, satu krista terletak berdekatan dengan ujung 

konka media, sedangkan krista lain terletak di sisi berseberangan pada area 

katub 

-Tipe V, krista unilateral pada dasar septum, sementara di sisi lain septum 

lurus. 

-Tipe VI, menunjukan sulkus pada sisi yang berseberangan dengan krista 
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-Tipe VII adalah campuran dari jenis I ke VI. 

Gambar 5. Klasifikasi Tipe Septum Menurut Mladina23 

 

Menurut Janardhan, klasifikasi septum deviasi tipe V yang paling banyak 

(46%) pada 100 pasien dengan septum deviasi yang paling sering menimbulkan 

gangguan pada aliran udara di rongga hidung adalah tipe III-VI.24 

Jin RH et al juga membagi septum deviasi berdasarkan berat atau ringannya 

keluhan yaitu ringan ketika deviasi kurang dari setengah rongga hidung dan belum 

ada bagian septum yang menyentuh dinding lateral hidung, sedang ketika deviasi 

kurang dari setangah rongga hidung tetapi ada sedikit bagian septum yang 

menyentuh dinding lateral hidung dan berat ketika septum deviasi sebagian besar 

sudah menyentuh dinding lateral hidung.25 
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B) Konka Hipertrofi 

Konka terdiri dari struktur tulang yang dibatasi oleh mukosa. Mukosanya 

memiliki epitel kolumnar pseudostratifed bersilia dengan sel goblet dan banyak 

mengandung pembuluh darah dan kelenjar lendir. Konka melindungi hidung dengan 

mengatur temperatur dan kelembaban udara inspirasi dan menyaring benda-benda 

asing yang terhirup bersama udara inspirasi. Hipertrofi konka menimbulkan keluhan 

hidung tersumbat dengan mekanisme proses inflamasi. Inflamasi dapat diakibatkan 

rinitis maupun rinosinusitis. Inflamasi ini menyebabkan adanya vasodilatasi, dan 

produksi mukus yang meningkat sehingga aliran udara terhambat dan timbul gejala 

hidung tersumbat.15  

2.2.2.3 Tumor Hidung 

Tumor hidung adalah pertumbuhan ke arah ganas yang mengenai hidung dan 

lesi yang menyerupai tumor pada rongga hidung, termasuk kulit dari hidung luar 

dan vestibulum nasi. Tumor hidung sering tidak diketahui sejak dini karena letaknya 

yang terlindung dan sulit dideteksi. Gejala awalnya pun tidak spesifik seperti hidung 

tersumbat, epistaksis, atau nyeri wajah.26 

Klasifikasi tumor hidung dibagi menjadi 2, yaitu tumor hidung ganas dan 

tumor hidung jinak. Contoh tumor jinak adalah papilloma squamosa, displasia fibros 

dan angiofibroma. Sedangkan contoh tumor ganas adalah melanoma, karsinoma 

adenoid kistik, dan karsinoma sel squamosa..26 
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Tumor hidung mengakibatkan kavum nasi semakin menyempit. Hal ini akan 

berakibat pada tahanan hidung yang meningkat sehingga aliran udara terhambat dan 

semakin sempit yang akhirnya menyebabkan sumbatan hidung. 

2.2.2.4 Pemakaian obat 

  Obat-obatan seperti ACE inhibitor, Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs 

(NSAIDs), pil KB dapat menyebabkan rinitis yang terinduksi obat (drug induced 

rhinitis) yang menimbulkan gejala hidung tersumbat. 

A) NSAID 

Obat-obatan NSAID (terutama aspirin) mempunyai mekanisme menghambat 

enzim COX-1 sehingga menyebabkan pergeseran metabolisme asam arakidonat ke 

lipooxigenase pathway. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi tromboksan dan 

prostaglandin. Penurunan PGI2 menghasilkan peningkatan produksi sisteinil 

leukotrien oleh lipooxygenase yang melibatkan jalur enzim 5-lipooxygenase (5-

LO). Leukotrien C4, D4 dan E4 (LTC4, D4, E4) adalah semua produk dari jalur ini 

dan secara kolektif dikenal sebagai cysteinyl leukotrien. LTC4 sintase adalah enzim 

yang bertanggung jawab untuk produksi LTC4. Alel dari LTC4 gen synthase (alel 

C) telah diidentifikasi pada individu dengan sensitivitas aspirin. Insiden ekspresi C 

alel lebih tinggi pada individu yang memiliki sensitivitas terhadap aspirin. Pada 

individu dengan sensitivitas aspirin terjadi overproduksi zat leukotrien yang bersifat 

pro-inflamasi. 27 
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B) ACE inhibitor 

Salah satu efek ACE inhibitor adalah vasodilatasi sistemik melalui produksi 

bradikinin.28 Hal ini menyebabkan terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah hidung 

sehingga dapat terjadi pembengkakan konka dan penyempitan rongga hidung dan 

hidung tersumbat. Penggunaan ACE inhibitor dapat meningkatkan produksi 

leukotrien dan prostaglandin E2. Mediator ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi 

dan peningkatan sekresi mukus sehingga mengakibatkan hidung tersumbat.29 

C) Pil Kontrasepsi Kombinasi (PKK) 

Hormon yang digunakan dalam pil KB adalah estrogen dan progesteron. 

Estrogen mempunyai reseptor yang tersebar di seluruh tubuh, termasuk hidung. 

Diketahui reseptor estrogen juga terdapat pada kelenjar seromukus yang berada di 

lamina propria. Efek lain estrogen adalah memodulasi reaksi inflamasi. Hal ini 

mengakibatkan kadar estrogen yang meninggi akan sebanding dengan sekresi 

mukus yang dihasilkan. Apabila mukus yang disekresi jumlahnya berlebih dapat 

mengganggu aliran udara sehingga menyebabkan hidung tersumbat. Hasil penelitian 

Philpott et al menyebutkan bahwa perempuan yang menggunakan kontrasepsi 

mengalami peningkatan sumbatan hidung dibandingkan dengan perempuan tanpa 

alat kontrasepsi.30 

2.2.3 Pemeriksaan Derajat Sumbatan Hidung 

Berdasarkan sifatnya, pemeriksaan gejala sumbatan hidung dapat dibagi 

menjadi pemeriksaan subyektif dan pemeriksaan objektif. 
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2.2.3.1 Pemeriksaan Subjektif 

Pemerisaan sumbatan hidung secara subjektif berdasar keluhan pasien. Jenis 

pemerisaan subjektif yang telah mendapat validasi internasional adalah Congestion 

Symptomp Score (CSS) of Total Nasal Symptom Score (TNSC), Congestion 

Nquantifier Seven Item Test, Sinonasal Outcomes Test (SNOT)-22, Nasal 

Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) Scale, Visual Analog Scale, International 

Primary Care respiratory Group Guidelines Allergic rinitis Questionnaire, 

rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (rQLQ), dan Medical Outcomes 

Short Form-36. 

Kelebihan pemeriksaan subyektif adalah lebih murah, mudah dan efektif. 

Namun, karena berdasarkan asumsi pasien, sangat memungkinkan terjadinya bias.  

1) Congestion Symptom Score (CSS) of Total Nasal Symptom Score 

(TNSC) 

TNSS adalah skala tervalidasi untuk mengukur agregasi gejala hidung 

berhubungan dengan rinitis alergi. Item yang dinilai adalah obstruksi hidung, 

hidung gatal, hidung berair dan bersin. Kriteria penilaian : Sangat ringan (0-2), 

ringan (3-6), sedang : (7-9), parah (10-12).31 

2) Sinonasal Outcomes Test (SNOT)-22 

SNOT 22 meupakan penilaian subjektif yang valid dan mudah. SNOT-22 

lebih banyak digunakan pada post-operasi. Item yang dinilai : Hidung berair, 

telinga penuh, penurunan konsentrasi, kelelahan, dll.32 
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3) Visual Analog Scale (VAS) 

VAS merupakan cara pengukuran subyektif menggunakan garis linier yang 

berskala 0 sampai 10 cm.  Nol artinya tidak ada sumbatan hidung sama sekali dan 

10 artinya hidung tersumbat parah.33 

Ada beberapa tipe VAS, horizontal simple, horizontal middle-marked, 

horizontal graphic, horizontal graduated, horizontal graduated, horizontal 

numerical. 

4) Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) Scale 

NOSE scale adalah penilaian subjektif derajat sumbatan hidung yang 

didesain oleh Stewart tahun 2004 dan sudah diaptasi ke dalam bahasa Perancis, 

Portugis dan Itali. NOSE scale terdiri atas 5 item obstruksi yang dinilai dengan skala 

1-5. Penilaian dilakukan per pertanyaan. Setiap pertanyaan dikonversi menjadi skala 

0-100 dengan mengalikan 20. Skor 0 menunjukkan tidak adanya obstruksi sama 

sekali, sedangkan 100 menunjukkan adanya obstruksi yang parah. Meskipun 

pertanyaan dalam kuesioner cenderung singkat, NOSE scale telah tervalidasi untuk 

menilai obstruksi hidung.34,35 

Item yang dinilai dalam NOSE scale : 1) rasa seperti ada yang mengganjal 

di hidung,  2) rasa hidung tertutup/buntu,  3) kesulitan bernafas melalui hidung 

karena tersumbat,  4) gangguan tidur akibat hidung tersumbat, 5) kesulitan bernapas 

melalui hidung selama latihan fisik. Penelitian Baraniuk membagi variabel skor 

sumbatan hidung menjadi 4; diberi skor 0 bila tidak ada gangguan, skor 1 bila 

keluhan sumbatan hidung ringan, skor 2 bila keluhan sumbatan hidung sedang, dan 
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skor 3 bila keluhan sumbatan hidung berat. Skor dijumlahkan sehingga didapatkan 

nilai skor total, dikelompokkan menjadi tidak ada sumbatan hidung (skor = 0), 

terdapat sumbatan hidung ringan (skor = 1-5), sedang (skor = 6-10), dan berat (skor 

= 11-15).36 

2.2.3.2 Pemeriksaan Objektif 

Pemeriksaan sumbatan hidung secara objektif yang telah mendapat 

sertifikasi internasional adalah pemeriksaan patensi hidung secara kuantitatif 

diantaranya adalah mengukur aliran udara pernafasan dengan Peak Nasal 

Inspiratory Flow (PNIF), atau dengan mengukur tekanan dan aliran udara hidung 

dengan rinomanometri dan rinometri akustik.33 Rinomanometri lebih banyak 

digunakan untuk mengevaluasi sumbatan hidung, sementara rinometri lebih banyak 

digunakan untuk melihat lokasi obstruksi lebih jelas dalam hidung..33 

Pemeriskaan objektif juga dapat dilakukan dengan nasal endoscopy, rhinoscopy, 

CT-scan, MRI, Nasal spirometer, Rhinostereometer. Rinomanometri dan PNIF 

mendapat ingkat rekomendasi tertinggi dalam menilai sumbatan hidung.37 

Kelebihan dari pemeriksaan objektif ialah tidak berdasar pada asumsi pasien 

yang bisa jadi salah. Namun, alat-alat yang digunakan cukup canggih. Tidak bisa 

didapat dengan mudah dan tidak semua fasilitas kesehatan memilikinya.  
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2.3 Perokok 

2.3.1 Definisi Perokok 

  Menurut Armstrong (2007), merokok yaitu menghisap asap tembakau yang 

dibakar ke dalam tubuh lalu menghembuskannya keluar.38 Sedangkan Levy (2004) 

mengatakan bahwa perilaku merokok adalah kegiatan membakar gulungan 

tembakau lalu menghisapnya sehingga menimbulkan asap yang dapat terhirup oleh 

orang-orang disekitarnya.39 

Definisi perokok menurut WHO dalam depkes, mereka yang merokok setiap 

hari untuk jangka waktu minimal 6 bulan selama hidupnya masih merokok saat 

survey dilakukan.   

2.3.2 Derajat Merokok 

Derajat berat merokok dengan Indeks Brinkman (IB), yaitu perkalian jumlah rata-

rata batang rokok dihisap sehari dikalikan lama merokok dalam tahun40 : 

- Ringan  : 0-200 

 - Sedang : 200-600 

- Berat      : >600 

2.3.3 Efek merokok pada sumbatan hidung 

Hidung sebagai organ pertama dalam traktus respiratorius akan terpapar 

pertama kali dengan inhalan-inhalan yang  dapat mengiritasi. Asap rokok yang 

dihirup oleh perokok aktif maupun pasif memproduksi lebih dari 4000 substansi. 

Beberapa diantaranya adalah acrolein, formaldehid, karbon monoksida, nikotin, 
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kotanin, fenol, dan kalium sianida. Substansi-substansi tersebut ternyata telah 

terbukti bersifat toksik kepada epitel traktus respiratorius.7,41 

Merokok berhubungan dengan mekanisme produksi mukus. Paparan rokok 

yang kronis akan menyebabkan terjadi perubahan mukosa yang ditandai dengan 

adanya metaplasia dengan tambahan membesarnya dan bertambahnya ukuran serta 

sekret yang dihasilkan kelenjar goblet. Konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan 

menebalnya submukosa, inflamasi dengan infiltrat neutrofil dan sel mononuklear.7 

Rokok juga menurunkan viabilitas sel dan induksi apoptosis pada sel.7 Hasil 

penelitan Pace et al mengatakan bahwa asap rokok dapat meningkatkan ekspresi 

Toll Like Receptor 4 (TLR4). TLR4 adalah komponen imunitas alami yang juga 

sebagai mekanisme defensif pertama. TLR4 akan meningkatkan pelepasan 

Interleukin (IL)-8 dan aktivitas kemotaksis netrofil di sel epitel. Paparan kronis 

terhadap asap rokok menyebabkan meningkatnya stres oksidatif, ekspresi TLR4, 

serta ikatan Lipopolisakarida (LPS). Hal ini berdampak pada peningkatan reaksi 

inflamasi dan modifikasi protein yang ireversibel seperti karbonilasi dan nitrasi 

tirosin yang mengakibatkan disfungsi protein.41  
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Penelitian ini juga didukung oleh Oren Rom dengan mekanisme Nf-kB 

pathway. Asap rokok termasuk salah satu zat yang bisa mengaktivasi Nf-kB 

pathway. Efeknya adalah mengaktivasi IKK serta mendegradasi IkB yang berefek 

pada ekspresi gen proses inflamasi. Gen ini akan berakibat pada produksi 

cyclooxigenase COX-2, IL-8, Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) yang meningkat. 

Peningkatan COX-2 juga berefek pada peningkatan prostaglandin.42 Hipersekresi 

mukus ditambah dengan adanya vasodilatasi membuat aliran udara dalam hidung 

menjadi tidak lancar dan akhirnya terjadilah sumbatan hidung. 

 

  

Gambar 6. Efek Merokok pada  Sumbatan Hidung42 
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2.3.4 Kerangka Patofisiologi Efek Merokok pada Sumbatan Hidung 
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2.4 Irigasi Hidung 

2.4.1 Definisi Irigasi Hidung 

Irigasi hidung adalah pembilasan hidung dengan larutan salin dengan cara 

memasukkan larutan salin ke dalam satu lubang hidung dan membiarkan larutan 

tersebut keluar melewati lubang hidung lainnya.43 

2.4.2 Komposisi Larutan Irigasi Hidung 

Salin merupakan cairan yang banyak digunakan dalam irigasi hidung. Hal 

ini dikarenakan larutan salin sesuai dengan fisiologis mukosa dan sinus 

paranasal.Larutan salin isotonik memiliki kandungan NaCl 0.9% dengan komposisi 

natrium 3500 mg/L dan klorida 5500 mg/L, dengan pH bersikar antara 4.5-7.43 

 Irigasi hidung dapat menggunakan larutan salin isotonis maupun hipertonis. 

Perbedaan antara penggunaan larutan hipertonis dan larutan isotonis tidak begitu 

signifikan. Pada pasien pascaoperasi, efek antara salin hipertonis dan isotonis 

mempunyai nilai yang signifikan dalam menurunkan gejala.43  

Salin hipertonik lebih berefek pada transpor mukosiliar sedangkan salin 

isotonis lebih berefek pada patensi hidung. Tidak ada perbedaan signifikan pada 

efek obstruksi atau sumbatan hidung. Salin hipertonik juga menunjukkan hasil yang 

lebih signifikan pada gejala batuk, sekresi nasal. Oleh karena itu, salin hipertonis 

lebih banyak digunakan pada pasien dengan discharge yang banyak seperti 

rinosinusitis. Namun, salin hipertonis lebih sering ditemukan mempunyai efek iritasi 

dan nyeri yang lebih banyak dibanding dengan salin normal9. Dalam penelitian 

Rabago et al, 23% sampelnya mengalami efek samping akibat pemberian irigasi 
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hidung dengan salin larutan hipertonis. Efek samping diantaranya : iritasi hidung, 

rasa terbakar pada hidung, mimisan, dan sakit kepala.11   

2.4.3 Manfaat Irigasi Hidung 

Irigasi hidung dapat digunakan untuk mengurangi gejala pada rinosinusitis 

kronik, rinitis alergi, dan untuk membersihkan hidung kotor dikarenakan zat 

iritan.9,12,44–46 Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa irigasi hidung 

menggunakan larutan salin akan memperbaiki fungsi mukosa nasal melalui 

beberapa efek fisiologis. Larutan salin yang optimal antara 0.9-3 % larutan salin.45 

Selain itu, irigasi hidung dapat menaikan patensi hidung serta memiliki efek 

samping minimal. Salin isotonis diperkirakan memberi efek terapeutik secara 

mekanis membersihkan mukosa hidung, memperbaiki transpor mukosiliar, 

menurunkan produksi mediator inflamasi dan memperbaiki edema mukosa.8,45 Hasil 

penelitian Lance et al menyebutkan salin isotonis dapat menurunkan edema dengan 

menghambat produksi prostaglandin dan LT4.
8 

Penelitian Yeung et al menyimpulkan bahwa irigasi hidung dengan menggunakan 

nasal salin dapat menurunkan gejala sinusitis kronik.9 Hal ini didukung oleh 

penelitian Rabago et al yang mengatakan bahwa irigasi hidung efektif menurunkan 

gejala rinosinusitis, rinitis akibat zat iritan, rinitis alergi, infeksi traktus respiratorius 

atas serta individu pasca-operasi.45 Hasil penelitan Georgitis et al menyatakan 

mediator inflamasi dalam sekret hidung lebih tinggi pada penderita rinitis alergi 

dibandingkan dengan penderita rinitis non alergi. Dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa irigasi hidung dengan larutan salin dapat menurunkan histamin dan 
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leukotrien pada 30 subjek dewasa penderita rinitis alergi. Penelitian ini didukung 

oleh Subiza et al yang menunjukan hasil penelitian adanya penurunan IgE setelah 

pemakaian irigasi hidung dengan salin selama 8 minggu. 
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2.5. Kerangka Teori 
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 3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Hipotesis 

Irigasi hidung berpengaruh terhadap derajat sumbatan hidung pada perokok 
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