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OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIK 

( OMSK )

OMSK dibagi atas 2, yaitu :

1. Tipe Tubo timpanal/Benigna1. Tipe Tubo timpanal/Benigna

2. Tipe Atiko antral/Maligna



TUBO TIMPANAL

� Karakteristik perforasi pada pars tensa

� Pada umumnya tidak memberikan � Pada umumnya tidak memberikan 

komplikasi yang berbahaya seperti 

sepsis intrakranial (safe otitis media)



ATIKO ANTRAL

� Umumnya mengenai pars plasida

� Karakteristik pembentukan retraction � Karakteristik pembentukan retraction 

pocket, dengan penumpukan keratin 

yang akan membentuk kolesteatom



PERFORASI MEMBRAN TIMPANI



PERFORASI MEMBRAN TIMPANI



KOMPLIKASI INTRAKRANIAL

� ABSES EKSTRADURAL

� ABSES SUBDURAL (EMPIEMA)

� TROMBOFLEBITIS SINUS LATERAL� TROMBOFLEBITIS SINUS LATERAL

� MENINGITIS

� ABSES OTAK

� HIDROSEFALUS OTITIS



KOMPLIKASI DALAM TULANG 

TEMPORAL

� PARALISIS FASIAL

� LABIRINTITIS� LABIRINTITIS



ABSES EKSTRADURAL

� Infeksi menjalar melampaui tulang pada 

telinga tengah atau mastoid = abses 

epidural

� Gejala dan tanda tidak banyak �

diagnosis ditegakkan sesudah operasi 

mastoid



ABSES EKSTRADURAL

� Dapat diduga bila :

• Otorrhoe banyak

• Vena jugularis interna ditekan, nampak 
pulsasi dari sekretpulsasi dari sekret

• Demam yang tidak tinggi

• Sakit kepala



ABSES EKSTRADURAL

� Terapi :

• Sirurrgis

• Bila waktu operasi terdapat abses, maka 
tulang yang menutupi abses harus dibuang tulang yang menutupi abses harus dibuang 
sampai nampak dura

• Sebelumnya telah dilakukan operasi mastoid 
radikal atau simple mastoidectomy



TROMBOPHLEBITIS SINUS LAT.

� Dapat terjadi oleh osteomyelitis atau 

hancurnya tulang oleh kholesteatoma yang 

berbatasan dgn sinus lateralis

� Sebelumnya terjadi abses perisinus dan � Sebelumnya terjadi abses perisinus dan 

menembus sinus hingga terjadi trombus pada 

sinus lateralis sampai dapat menutup sinus

� Dapat menjalar ke bulbus jugularis � vena 

jugularis interna



TROMBOPHLEBITIS SINUS LAT.

� Tanda dan gejala :

• Demam (suhu naik turun)

• Anemia yang progresif

•• Badan bertambah kurus

• Lekositosis 

• Hemorrhagia pada retina, batas pupil tidak 
jelas



TROMBOPHLEBITIS SINUS LAT.

� Diagnosis baru diketahui waktu operasi

� Terapi :

• Sirrurgis, mastoidektomi radikal

•
• Sirrurgis, mastoidektomi radikal

• Membuang tulang yang berbatasan dengan 
sinus

• Bila perlu insisi dinding sinus dan 
mengeluarkan trombus dari dalam sinus



MENINGITIS

� Meningitis dapat terjadi :

• Dari otitis melalui abses ekstradural

• Setelah terjadinya trombus yang kena infeksi pada 

sinussinus

• Setelah labirintitis supuratif

• Pada osteomyelitis dari os temporale terutama pada 

ujung os petrosis

• Pada abses otak

• Pada anak kecil, melalui sutura petroskuamosa yang 

masih terbuka 



MENINGITIS

� Meningitis dibagi dalam :

• Meningitis lokalisata, sirkumskripta, serosa 
atau protective meningitis

• Meningitis generalisata, diffusa, purulenta• Meningitis generalisata, diffusa, purulenta



MENINGITIS SEROSA

� Gejala :

• Sakit kepala 

• Suhu naik

•• Mengantuk

• Muntah

• Konfulsi 



MENINGITIS SEROSA

� Pada pemeriksaan :

• Leher kaku, bila leher diangkat dagu tidak 
sampai dada

• Epistotonus• Epistotonus

• Tanda kernig pose : bila kepala dibengkokkan 
ke perut, kaki tidak dapat diluruskan

• Bruddinski pose : bila kepala diflexi, panggul 
dan lutut flexi 



MENINGITIS SEROSA

� Diagnosis � memeriksa liquor serebro 

spinal 

• Jumlah sel bertambah

•• Tak terdapat kuman dalam liquor

• Glukosa normal

• Cairan jernih sampai keruh

• Lebih banyak limfosit



MENINGITIS SEROSA

� Terapi :

• Bila terjadi sesudah otitis media �
myringotomi dan pemberian antibiotika

• Operasi untuk membersihkan seluruh yang • Operasi untuk membersihkan seluruh yang 
sakit di mastoid oleh karena dengan segera 
dapat terjadi meningitis purulenta

• Operasi juga harus membuang tulang 
mastoid yang berbatasan dengan dura



MENINGITIS GENERALISATA

� Infeksi dari seluruh meningen, dari otak 
sampai medulla spinalis

� Biasanya didahului oleh meningitis 
serosa yang berlangsung bbrp jam �serosa yang berlangsung bbrp jam �
hari

� Kuman menerobos barrier pada 
meningitis lokalisata dan memperbanyak 
diri dalam LCS



MENINGITIS GENERALISATA

� Tanda dan gejala :

• Demam tinggi

• Sakit kepala hebat

•• Otot leher dan punggung kaku

• Bila TIK meninggi, nadi lambat

• Kesadaran terganggu hingga terjadi koma



MENINGITIS GENERALISATA

� Diagnosis � dengan punksi lumbal
• Cairan keruh

• > 1000 sel / mm terutama sel PMN

• Glukosa menurun• Glukosa menurun

• Terdapat kuman dalam LCS

� Terapi :
• Antibiotika

• Membersihkan fokus penyebab meningitis �
mastoidektomi radikal



ABSES OTAK

� Biasanya terjadi setelah peradangan 
pada telinga tengah atau mastoid, 
dimana dura mudah rusak karena infeksi

� Terjadi suatu peradangan endokranial �� Terjadi suatu peradangan endokranial �
setempat suatu ekstradural abses �
meningitis � abses otak

� Sering terjadi sesudah OMSK, terutama 
kholesteatoma



PARALISIS FASIALIS

� Dapat timbul hari pertama sesudah OMA

� Bisa terjadi dehisensi � sebahagian dari 
n. fasialis tidak ditutupi oleh tulang  
(tulang disini tipis sekali) � terapi : (tulang disini tipis sekali) � terapi : 
antibiotika + parasentesis

� Bila terjadi sesudah OMA � tulang 
nekrosis � terapi : simple 
mastoidectomy



PARALISIS FASIALIS

� Bila pada otitis media kronik tulang 

hancur oleh kholesteatoma � terapi : 

operasi mastoid radikal + dekompresi 

n.fasialisn.fasialis



LABIRINTITIS

� Labirintitis dibagi dalam :

• Labirintitis lokalisata, sirkumskripta, serosa

• Labirintitis diffus, purulenta, supurativa

•• Fistula dari labirinth : terbukanya kanalis 
semisirkularis

� Fistula dari labirinth biasanya 

disebabkan oleh hancurnya tulang oleh 

kholesteatoma atau osteomyelitis



LABIRINTITIS

� Fistula test : 

Dapat dilakukan dengan alat siegle atau 

dengan balon yang disambung dengan dengan balon yang disambung dengan 

slang dan dimasukkan ke dalam liang 

telinga. Boleh juga dengan menekan 

tragus. Bila kita tekan maka timbul 

nistagmus ke daerah yg sakit. Selain ini 

terjadi juga vertigo. 



LABIRINTITIS

� Terapi : 

• Bila disebabkan oleh kholesteatoma �
operasi radikal mastoidektomi

• Bila terjadi attic retraction pocket • Bila terjadi attic retraction pocket 
cholesteatoma � modifikasi radikal



TERIMA KASIH


