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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Otitis Media Supuratif Kronik

2.1.1 Definisi

Otitis media supuratif kronik (OMSK) adalah stadium kronis dari infeksi

telinga tengah dan mastoid yang muncul sebagai konsekuensi otitis media

akut yang terjadi secara berulang atau karena penyakit lain maupun karena

trauma.  OMSK  sering  diikuti  dengan  perforasi  membran  timpani  dan

keluarnya  sekret  purulen  dari  telinga  tengah  secara  terus  menerus  atau

hilang timbul. (Jackler, 2006)

2.1.2 Epidemiologi

Prevalensi  OMSK  dipengaruh  oleh  keadaan  sosial,  ekonomi,  suku,

kepadatan  tempat  tinggal,  hygiene  dan nutrisi  dari  sebuah negara.  WHO

pada  tahun  1996  mengelompokkan  kategori  prevalensi  OMSK  beberapa

negara  dengan  nilai  prevalensi  1-2%  dianggap  rendah  dan  nilai  3-6%

dianggap tinggi.

Kategori Populasi
Paling tinggi (>4%) Tanzania,  India,  Soloman  Island,

Guam,  Australian  Aboriginies,
Greenland

Tinggi (2-3%) Nigeria,  Angola,  Mozambique,
Repulik  Korea,  Thailand,  Filipina,
Malaysia,  Vietnam,  Indonesia,
China, Eskimo

Rendah (1-2%) Brazil, Kenya
Paling rendah (<1%) Gambia,  Saudi  Arabia,  Israel,

Australia,  Inggris,  Denmark,
Finland, Amerika-Indian
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Tabel 1. Prevalensi OMSK oleh WHO Regional Classification (WHO, 2004)

Di  Indonesia  sendiri  prevalensi  OMSK adalah  3,1% dari  seluruh

penduduk Indonesia,  dengan kata  lain  dari  220 juta  penduduk Indonesia

diperkiran  6,6  juta  menderita  OMSK.  Jumlah  penderita  ini  kecil

kemungkinannya  untuk  berkurang  bahkan  mungkin  bertambah  setiap

tahunnya mengingat kondisi ekonomi, hygiene, dan kesadaran masyarakat

akan kesehatan yang masih kurang.

2.1.3 Patogenesis

Patogenesis dari OMSK masih spekulatif. Pada banyak kasus perforasi

membran timpani dari episode OMA berperan dalam patogenesis OMSK.

Penyebab  dari  OMSK  adalah  multifaktorial.  Biasanya  OMSK  terjadi

dimulai dengan otitis media berulang pada anak dan jarang dimulai setelah

dewasa. Berdasarkan beberapa literatur studi menyebutkan 35% anak-anak

dengan otitis media akut (OMA) berulang memiliki OMSK dibandingkan

dengan  anak-anak  dengan  episode  OMA  kurang  dari  5  kali  memiliki

kecenderungan untuk mengalami OMSK hanya 4% (Fliss, 1991).

Beberapa  faktor  yang berperan  dalam patogenesis  OMSK antara  lain

inflamasi  kronis  sekunder  pada  tuba  eustachius,  faktor  genetik  yang

mempengaruhi kapasitas dan resistensi mukosa, karakteristik anatomi pada

telinga tengah, dan virulensi bakteri patogen. (Probst, 2000) OMSK lebih

sering berulang dibandingkan sebagai penyakit yang konstan. Karena efek

dari  kerusakan  jaringan,  penyembuhan  dan  pembentukan  jaringan  parut
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maka kondisi patologis dari OMSK tidak sama. Secara umum pola OMSK

adalah sebagai berikut:

1) Perforasi  membran timpani  dengan ukuran  kurang dari  20% area

menuju annulus.

2) Perubahan  mukosa  saat  infeksi  aktif  menjadi  lebih  tebal  dan

hiperemi serta mengeluarkan sekret mukoid atau mukopurulen.

3) Ada atau tidaknya kerusakan pada osikel. Hal ini tergantung pada

tingkat keparahan OMSK.

4) Sklerosis mastoid pada OMSK berkepanjangan dan OMSK dengan

onset sejak anak-anak. (Ballenger, 1985)

Faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  keparahan  OMSK  antara  lain

disfungsi  tuba  eustachius  karena  infeksi  hidung  dan  tenggorokan  yang

kronis atau berulang atau disfungsi tuba eustachius karena obstruksi anatomi

dari  tuba  eustachius  itu  sendiri,  perforasi  dari  membran  timpani,  adanya

metaplasia dari telinga tengah atau patologi ireversibel pada telinga tengah,

obstruksi  ruang  mastoid  meliputi  pembentukan  jaringan  parut,  polip,

granulasi  jaringan dan timpanosklerosis  serta faktor konstitusional seperti

alergi dan faktor imunitas yang menurun. (Probst, 2000)

Faktor  infeksi  OMSK  biasanya  berasal  dari  nasofaring  baik  itu

adenoditid,  tonsillitis,  rinitis  atau  sinusitis  yang  mencapai  telinga  tengah

melalui  tuba  eustachius.  Adanya  tuba  patulous  menyebabkan  reflux

nasofaring yang merupakan faktor insiden OMSK yang tinggi di Amerika

Serikat.  Kuman  penyebab  OMSK  biasanya  adalah  gram  positif  aerob,



4

sedangkan  pada  infeksi  yang  telah  berlangsung  lama  sering  didapatkan

kuman gram negative dan anaerob. (Ballenger, 1985)

2.1.4 Klasifikasi

OMSK dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu tipe tubotimpani (tipe jinak)

dan  tipe  antikoantral  (tipe  ganas).  Tipe  tubotimpani  ditandai  perforasi

sentral atau pars tensa dan terbatas pada mukosa saja, biasanya tidak terkena

tulang.  Secara  klinis  penyakit  tubotimpani  terbagi  berdasarkan  aktivitas

sekret yang dikeluar. Penyakit aktif yaitu OMSK dengan sekret yang keluar

dari kavum timpani secara aktif dan penyakit tidak aktif atau tenang dengan

keadaan kavum timpani terlihat basah atau kering. 

Tipe  atikoantral  atau  tipe  ganas  ditemukan  adanya  kolesteatoma  dan

berbahaya.  Kolesteatoma  adalah  suatu  massa  amorf,  konsistensi  seperti

mentega,  berwarna  putih,  terdiri  dari  lapisan  epitel  bertatah  yang  telah

nekrotik.  Penyakit  atikoantral  lebih  sering  mengenai  pars  flaksida  dan

khasnya  dengan terbentuknya  kantong retraksi  yang mana bertumpuknya

keratin sampai menghasilkan kolesteatoma. Terbentuknya kolesteatoma bisa

terjadi tanpa didahului oleh perforasi membran timpani maupun didahului

oleh perforasi membran timpani.

2.1.5 Diagnosis dan Gejala Klinis

Diagnosis  OMSK didapatkan melalui  anamnesis,  pemeriksaan telinga

(pemeriksaan  otoskopik)  dengan  atau  tanpa  pemeriksaan  kultur  bakteri.

Anamnesis  meliputi  riwayat  nyeri  pada  telinga,  sekret  yang  keluar  dari

telinga atau rasa sakit saat telinga disentuh atau ditekan. Suspek OMSK juga
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pada  pasien  dengan  riwayat  sakit  tenggorokan,  batuk  dan  gejala  infeksi

saluran  pernafasan  atas.  Pada  negara  berkembang  terkadang  gejala

otorrhoea sering diabaikan dan bahkan pada pasien OMSK tidak disertai

dengan keluhan pada telinga. (WHO, 2004)

Gejala  tipikal  dari  OMSK adalah  otorrhea,  tidak  terasa  nyeri  kecuali

terdapat  otitis  eksterna,  komplikasi  intratemporal  atau  intracranial  serta

keganasan mungkin terjadi. Saat kolesteatoma terjadi, retraksi atau debris

skuamosa terjadi. Pemeriksaan garpu tala mungkin dapat dilakukan sebagai

asosiasi OMSK dengan gangguan pendengaran konduktif. Beberapa gejala

lain  yang  ditimbulkan  pada  kolesteatoma  antara  lain  erosi  otic  capsule,

vertigo dan gangguan pendengaran sensorineural. Erosi pada fallopian canal

bisa menyebabkan paralisis  fasial  dan jarang kolesteatoma mempengaruh

sistem saraf pusat. (Buchman, 2003)

2.1.6 Penatalaksanaan

Pengobatan penyakit telinga kronis yang efektif harus didasarkan pada

faktor-faktor  penyebabnya  dan  pada  stadium  penyakitnya.  Sebelum

melakukan penangan pada pasien OMSK, perlu dilakukan evaluasi faktor-

faktor  yang  menyebabkan  penyakit  menjadi  kronis,  perubahan  struktur

anatomi,  gangguan  fungsi  dan  proses  infeksi  telinga  pasien.  Pananganan

OMSK dapat  dibagi  menjadi  2  yaitu  penangan  konservatif  yaitu  dengan

eradikasi  penyebab  infeksi  dan  penangan  operatif  dengan  penutupan

perforasi timpani. Penanganan OMSK meliputi manajemen jangka panjang
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dan  mengobati  gejala-gejala  otorrhea,  gangguan  pendengaran  dan

manajemen kolesteatoma. (Buchman, 2003) 

2.2 Gangguan Pendengaran

2.2.1 Definisi dan Klasifikasi

Gangguan  pendengaran  didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  secara

parsial  atau  total  untuk mendengarkan  suara  pada  salah  satu  atau  kedua

telinga.  Gangguan  pendengaran  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  tipe,

derajat, konfigurasi, onset, etiologi dan konsekuensi perkembangan bicara.

Gangguan  pendengaran  dibedakan  menjadi  gangguan  pendengaran

konduktif, sensorinueral dan campuran. (Paludetti, 2012)

Derajat Ringan (25-40 dB); Sedang (41-60 dB);
Berat (61-80 dB); Profound (> 80 dB)

Tipe Konduktif, Sensorineural; Campuran;
Onset Prenatal; Neonatal; Postnatal
Etiologi Kongenital; didapat
Perkembangan bicara Prelingual; Postlingual

Tabel 2. Klasifikasi Gangguan Pendengaran (Paludetti, 2012)

2.2.2 Tipe Gangguan Pendengaran

Berdasarkan tipenya, gangguan pendengaran diklasifikasikan sebagai:

1) Gangguan pendengaran Konduktif

Conductive hearing loss (CHL) atau gangguan pendengaran konduktif

terjadi  akibat  adanya  gangguan  mekanis  transmisi  suara  telinga

eksternal dan telinga tengah. Gangguan pendengaran konduktif tidak

melebihi 60 dB dan lebih sering dijumpai pada anak-anak. CHL dapat
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berupa congenital  sebagai konsekuensi abnormalitas anatami namun

juga sering terjadi karena inflamasi telinga tengah. Penyebab tersering

gangguan  pendengaran  jenis  ini  pada  anak  adalah  otitis  media  dan

disfungsi tuba eustachius yang disebabkan oleh otitis media sekretori.

2) Gangguan pendengaran sensorineural

Sensorineural  hearing  loss (SNHL)  atau  gangguan  telinga

sensorineural terjadi akibat gangguan telinga dalam atau jalan impuls

saraf dari telinga dalam menuju otak sehingga transduksi suara tidak

dapat  terjadi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  malfungsi  koklea,  saraf

pendengaran  dan  batang  otak  sehingga  bunyi  tak  dapat  diproses

sebagaimana mestinya. SNHL merupakan jenis gangguan pendengaran

permanen yang sering terjadi.

3) Gangguan Pendengaran Campuran

Mixed hearing loss atau gangguan pendengaran campuran merupakan

gangguan pendengaran campuran dari CHL dan SNHL.

2.2.3 Derajat Gangguan Pendengaran

Berdasarkan  derajatnya,  gangguan  pendengaran  dapat  diklasifikasikan

sebagai berikut:

Derajat Nilai Audiometri Keterangan
0 (Normal) <25 dB Tidak  ada  gangguan

pendengaran,  mampu
mendengar bisikan

1 (Gangguan Pendengaran
Ringan)

26-40 dB Mampu mendengar dan
mengulang  kata-kata
dengan  suara  normal
dalam jarak 1 meter
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2 (Gangguan Pendengaran
Sedang)

41-60 dB Mampu mendengar dan
mengulang kata dengan
suara  yang  dikeraskan
dalam jarak 1 meter

3 (Gangguan Pendengaran
Berat)

61-80 dB Mampu  mendengarkan
suara teriakan

4 (Profound/Tuli) >81 dB Tidak  mampu
mendengar sama sekali

Tabel 3. Derajat Gangguan Pendengaran WHO

2.3 Gangguan Pendengaran pada Otitis Media Supuratif Kronik

Gangguan pendengaran konduktif (CHL) biasanya terjadi akibat OMSK.

Hal ini karena adanya blockade dari kanal eksternal oleh pus dan terjadinya

perforasi  dari  membran  timpani.  Gangguan  pendengaran  lebih  dari  40  dB

mengindikasikan fiksasi atau diskontinuitas dari rantai ossicular. Sedangkan

gangguan pendengaran sensorineural (SNHL) juga bisa terjadi akibat infiltasi

agen infeksi atau inflamasi. Efek antibiotik yang ototoksik untuk mengobati

infeksi  dapat  memperparah keadaan.  (WHO, 2000) Pada kasus-kasus yang

sangat kronis, gangguan pendengaran dan tuli konduktif dapat terjadi diikuti

dengan  terjadinya  gangguan  pendengaran  koklear  akibat  dari  labirintitis

serosa toksik. (Probst, 2000)

Pada sebuah studi prevalensi populasi di Swaziland tahun 1987 ditemukan

OMSK  sebagai  penyebab  tersering  dari  gangguan  pendengaran.  Pada

observasi di sekolah dasar di daerah Kenya ditemukan 63% dengan OMSK

dan  3.4%  tanpa  patologi  telinga  luar  atau  dalam  memiliki  gangguan

pendengaran lebih dari 30 dB HL dengan resiko relative 18.3 (WHO, 2000)


