
RHINOVIRUS:  
 
 

Bila Anda sedang pilek, boleh jadi Rhinovirus penyebabnya. Rhinovirus (RV) 

menjadi penyebab utama dari terjadinya kasus-kasus flu (common cold) dengan 

presentase 30-40%. Rhinovirus merupakan subgrup famili Picornaviridae yang paling 

besar, terdiri dari 89 serotipe yang telah diidentifikasi dengan reaksi netralisasi 

memakai antiserum spesifik. Rhinovirus berasal dari bahasa yunani rhin- yang artinya 

adalah hidung. Rhinovirus merupakan organisme mikroskopis yang menyerang sel-sel 

mukus pada hidung, merusak fungsi normal mereka serta memperbanyak diri di sana. 

Virus tersebut dapat bermutasi dan hingga saat ini ada sekitar 250 strain atau jenis 

rhinovirus. 

 

 

Rhinovirus (x100 000) 
Famili   : Picornaviridae 

Genus  : Rhinovirus 

Spesies: Human Rhinovirus A 

          Human Rhinovirus B 
 

 

STRUKTUR 

Rhinovirus merupakan virus kecil (30 nm),  tidak berselubung dan mengandung 

rantai tunggal RNA dengan berat molekul seperti poliovirus, kapsidnya tersusun atas 4 

protein viral: VP1, VP2, VP3, dan VP4. Protein yang paling banyak menyusun kapsidnya 

adalah VP1, VP2, VP3. Rhinovirus dapat dengan jelas dibedakan dengan picornavirus 



lain, karena dapat diinaktifkan oleh pH rendah (pH 3-5) dan replikasinya dapat 

dihambat pada suhu 37°C. 

 

PATOGENESITAS DAN GEJALA KLINIK 

Masa inkubasi rhinovirus adalah 2-4 hari. Infeksi pada manusia terbatas pada 

saluran pernafasan. Symptom yang predominan adalah nasal seperti obstruksi, bersin, 

suara parau, malaise, sakit kepala dan juga sering batuk. Tidak terjadi demam, dan 

biasanya penderita mendapat trakeobronkitis. Gawatnya penyakit bergantung pada 

banyaknya virus yang masuk. Virus mengadakan infeksi, bereplikasi di dalam sel epitel 

bersilia di hidung dan selama 2-5 hari pertama dari penyakitnya, virus dapat diisolasi 

dari sekresi faring tetapi tidak dari sekresi lain atau cairan tubuh. Sejumlah kecil sel 

epitel yang terkena infeksi dikeluarkan ke dalam sekresi nasal. Mekanisme dari 

resopon kenaikan produksi mucus kemungkinan besar terjadi akibat adanya respons 

dari sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi virus yaitu dengan terjadinya 

pembengkakan dan inflasi (peradangan) membran hidung, serta peningkatan produksi 

mukus. Mukus ini menangkap material yang kita hirup seperti debu, serbuk, bakteri 

dan virus. Pada saat mukus mengandung virus dan masuk ke dalam sel tubuh, maka 

seseorang akan mengalami keluhan-keluhan pilek. 

 

Common Cold 

 

 
Common cold atau disingkat CC adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut 

(ISPA) bagian atas. Seperti telah disebutkan penyebabnya terutama kelompok 

Rhinovirus. Selain menyebabkan CC, Rhinovirus dapat mengakibatkan bronhitis, radang 

telinga, sinusitis dan ISPA bawah seperti pneumonia. Bahkan virus ini dapat 



mencetuskan serangan asma. Penyakit ini hanya menulari manusia saja. Satu-satunya 

binatang yang peka ialah simpanse. 

 Penularan flu terjadi dengan cara kontak manusia ke manusia, seperti melalui 

tangan yang terkontaminasi sekret (ingus) atau melalui udara lewat pernafasan. Bisa 

dimaklumi jika musim hujan ini jumlah orang yang terpapar makin banyak karena tiap 

saat ada saja orang yang batuk dan bersin di dekat kita. Infeksi dapat terjadi 

sepanjang tahun tetapi puncaknya terutama pada musim hujan. Seringkali terjadi 

penyebaran di rumah tangga, artinya seluruh keluarga dalam satu rumah menderita 

sakit. Penularan dalam satu keluarga bisa mencapai -10 hari bahkan 3 minggu. 

 

 

PERTUMBUHAN 

 

 Manusia merupakan satu-satunya hospes alamiah rhinovirus. Setelah inokulasi 

intranasal, virus berkembang biak di nasal dan sel mukosa faring dan kemudian timbul 

antibody spesifik, tetapi tidak menimbulkan penyakit. Temperarur optimal bagi 

rhinovirus untuk berkembang adalah 33-35°C. Reseptor Rhinovirus yang utama pada 

manusia adalah intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1). Rhinovirus mengambil 

keuntungan dari ICAM-1 untuk digunakan sebagai reseptor untuk penempelan, sehingga 

antibody tidak mengenalnya sebagai virus. Beberapa tipe dari rhinovirus dapat 

menginfeksi kera, tetapi pada binatang ini tidak menimbulkan penyakit. 

 

 
gambar mekanisme RV menginfeksi sel 

 



 

 

IMUNOLOGI 

 Rhinovirus mempunyai kapsid dengan 4 kelompok epitop seperti poliovirus yang 

mengiduksi antibody netralisasi dimana VP1 merupakan bagian antigen yang dominan. 

Infeksi manusia secara alam dapat menstimulasi produksi antibody netralisasi tipe-

spesifik (IgM, IgA dan IgG) yang dapat memberikan resistensi terhadap reinfeksi oleh 

virus dari tipe yang sama. Antibody spesifik terdapat dalam sekresi nasal dan serum 

setelah 2-3 minggu infeksi dan kemudian akan naik setelah 4-5 minggu infeksi primer. 

Timbulnya respon antibody lebih besar terhadap strain M (galur yang dapat 

berkembang biak pada sel kera) dari pada terhadap strain H (galur yang hanya dapat 

berkembang pada sel manusia). Dalam grup rhinovirus setelah epidemi yang berturut-

turut didapatkan galur rhinovirus baru yang mempunyai perubahan antigen atau shift. 

 

 

PENGOBATAN 

 Pengobatan untuk kasus tanpa komplikasi hanyalah istirahat cukup, minum air 

yang banyak, serta berkumur dengan air garam hangat. Minum air hangat yang banyak 

membantu lendir lebih mudah dikeluarkan. Banyak obat yang sudah dicoba untuk 

mencegah atau mengobati pilek, tapi selama ini belum ada yang terbukti efektif. 

Vitamin C dengan dosis besar pun belum terbukti efektif untuk bisa mencegah 

penularan terhadap virus ini, malah dapat mengakibatkan efek samping lain seperti 

diare yang berbahaya bagi anak-anak dan orang tua. Antibiotika tidak dapat 

membunuh virus, dan hanya diberikan bila timbul komplikasi seperti sinusitis atau 

infeksi telinga yang dapat berkembang sebagai infeksi sekunder.  

Bila perlu, minum obat lebih baik diberikan sesuai dengan keluhan. 

Parasetamol diberikan untuk mengurangi keluhan demam atau sakit kepala, nasal 

dekongestan untuk melegakan hidung sesaat, dan antihistamin bisa mengurangi ingus 

pada penderita dengan riwayat alergi. Namun perlu diingat sekali lagi bahwa obat-

obat tersebut tidak akan dapat mencegah, mengobati ataupun mengurangi lamanya 

serangan pilek. Bahkan sebagian besar obat mengakibatkan efek samping yang juga 

harus diperhitungkan.  



Langkah terpenting dalam pencegahan terhadap serangan virus ini adalah menjaga 

kebersihan dengan baik serta tidak menggosok hidung maupun mata dengan tangan 

kotor. Kebiasaan mencuci tangan merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah 

tertularnya serangan virus ini. Penderita pilek sebaiknya menyiapkan tisu untuk 

menutup mulut jika batuk atau bersin, lalu membuangnya di tempat semestinya. Bila 

perlu, sebaiknya jangan terlalu lama berhubungan atau terlalu dekat dengan seorang 

penderita pilek. Sebab, rhinovirus dapat bertahan di luar saluran napas sampai tiga 

jam.  
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