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Sinusitis maksilaris merupakan suatu penyakit keradangan sinus yang
serius,yang disebabkan oleh faktor lokal dan sistemik. Pada sebuah penelitian dilaporkan bahwa sinusitis maksilaris yang disebabkan oleh infeksi
odontogen diketahui sekitar 59,7o/o. Penegakan diagnosa yang tepat
merupakan kunci dari perawatan sinusitis. Dalam hal ini, penggunaan
pencitraan radiologi sangat penting dalam memberikan informasi tentang
morfologi dan lokasi sumbatan. Salah satu metode pencitraan yang dapat
memberikan informasi yang detail adalah cone beam computed tomography. Cone beam computed tomography merupakan suatu tipe khusus
teknologi pencitraan 3 dimensi yang dapat menggambarkan struktur gigi,
jaringan Iunak, persyarafan, dan tulang. Tujuan dari makalah ini adalah
untuk menggambarkan karakteristik radiograf sinusitis menggunakan
cone beam computed tomography. Metode: pengukuran mukosa sinus
maksila dari rekam medis cbct pasien dengan lesi periapikal disertai
dengan infeksi pada sinus maksila serta pengukuran jarak antara akar gigi
yang terlibat dengan dasar sinus maksilaris. Hasil: terdapat penebalan
pada mukosa sinus maksila yang bersinggungan dengan gigi yang mengalami infeksi periapikal berukuran lebih dari 2mm bila dibandingkan
dengan mukosa sinus maksilaris normal yang memiliki ketebalan 1mm.
Kesimpulan. Sinusitis maksilaris odontogen dapat diidentifikasi dengan
adanya penebalan membran mukosa yang terlokalisir pada dinding sinus
maksilaris yang berhubungan dengan gigi karies disertai dengan lesi
periapikal, sehingga penggunaan cbct sangat direkomendasikan untuk
membantu menegakkan diagnosa sinusitis, dan membuat suatu rencana
perawatan yang tepat.
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