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Radang akut telinga tengah yang biasanya

disebabkan oleh infeksi saluran nafas atas seringdisebabkan oleh infeksi saluran nafas atas sering

pada anak-anak sampai 3 minggu

SHAUMBAUGH

Radang akut dari keseluruhan telinga tengah

(timpanomastoid kompartment)



Otitis media akuta adalah radang telinga tengah yang 

berlangsung sampai 3 minggu.

> 3 minggu   : sub akuta 

> 11 minggu : kronik



� Infeksi bakteri dari telinga tengah sampai 3 minggu

� 70% dari anak sekurang-kurangnya mendapat satu  kali 

serangan

� Di Amerika Serikat puncak insiden 2 tahun pertama 

kehidupan

� Puncak serangan kedua pada umur 5 tahun

� Sering pada anak, berhubungan dengan immature

immune systems dan mudahnya masuk bakteri ke telinga

tengah melalui tuba yang pendek dan horizontal.

� Hal lain yang memungkinkan anak mudah terserang :

orangtua yang merokok

� Penyakit self limited disease. 



Fungsi tuba Eustachius :

∗ Mengeluarkan sekrit yang normal ke nasofarings

∗ Mempertahankan fungsi tekanan telinga tengah = tekanan 

atmosfir

Posisi tuba yang datar dan relatif pendek tidak dapat 

menyeimbangkan tekanan negatif telinga tengah.



ETIOLOGIETIOLOGIETIOLOGIETIOLOGI

1. Infeksi masuk ke telinga tengah melalui tuba 

Eustachius karena infeksi saluran nafas atas

2. Ada beberapa kekecualian karena trauma membrana 2. Ada beberapa kekecualian karena trauma membrana 

timpani

3. Mikroorganisme



Mikroorganisme penyebab :

∗ Streptokokkus pneumonie

∗ Hemofilus influensa

∗ Moraksela kataralis

∗ Stafilokokkus aureus

∗ Pseudomonas aeruginosa → OMA Rekuren

∗ Shaumbaugh → Pada neonatus pernah dilaporkan 

gram negatif koli



Mikroorganisme pada otitis media kronika supuratif :

1. Proteus

2. Pseudomonas aeruginosa2. Pseudomonas aeruginosa

3. Stafilokokkus aureus



Otitis media akuta terbagi menjadi 3 stadium : 

1. Stadium permulaan

2. Stadium sekresi

3. Stadium penyembuhan



1. Stadium Permulaan

Tanda dan Gejala

� Demam

� Sakit di telinga bisa sampai ke belakang kepala

� Malam hari semakin sakit seperti dibor

� Sakit bisa sampai ke gigi

� Pendengaran berkurang

� Telinga berdenging (tinitus)

� Penderita dapat mendengar suara sendiri (otofoni)

� Laju endap darah tinggi 

� Lekosit tinggi

� Stadium ini lamanya 1-3 hari



2. Stadium Sekresi

Tanda dan gejala

� Rasa sakit berkurang

� Nyeri tekan pada mastoid berkurang

� Suhu turun 

� Laju endap darah turun� Laju endap darah turun

� Pada otoskopi tampak keluar cairan dari kavum timpani

� Perforasi letak sentral (antero inferior)

� Cairan mula-mula serohemoragis, mukoid dan menjadi 

mukopurulen

� Setelah 1-3 minggu, stadium ini menuju ke stadium 

penyembuhan 



3. Stadium Penyembuhan

Tanda dan gejala

� Cairan (sekret) menghilang

� Telinga menjadi kering� Telinga menjadi kering

� Perforasi tertutup dan kontur membrana timpani 

kembali normal 

� Pendengaran normal kembali
� Stadium ini lamanya ± 1 minggu



Menurut Shambaugh, ada 4 stadium :

1. Stadium hiperemia

2. Stadium eksudasi

3. Stadium supurasi3. Stadium supurasi

4. Stadium resolusi



1. STADIUM HIPEREMIA1. STADIUM HIPEREMIA1. STADIUM HIPEREMIA1. STADIUM HIPEREMIA

- Sakit telinga

- Demam- Demam

- Telinga terasa penuh

- Bisa kurang pendengaran atau normal 



� Capillary injection/injection of the vessels. 

Sepanjang manubrium maleus, pada anulus dan 

pada pars plasida, kontur/bentuk membrana 

OTOSKOPIOTOSKOPIOTOSKOPIOTOSKOPI

pada pars plasida, kontur/bentuk membrana 

timpani masih dapat dilihat

� Terapi : amoksisilin adekuat & gejala hilang

dalam 12-24 jam.

Jika tidak diterapi cepat menjadi stadium selanjutnya



2. STADIUM EKSUDASI2. STADIUM EKSUDASI2. STADIUM EKSUDASI2. STADIUM EKSUDASI

Terkumpulnya eksudat (berisi fibrin, sel darah merah 

dan polymorphonuclear leukocytes = PMNL) dari 

pembuluh darah, kapiler dilatasi dan permeable dari 

kapiler muko periosteum (fig.21-1). Keadaan ini cepat 

menjadi infeksi virulent dan setelah 12-24 jam infeksi 

ringan, timpanomastoid kompartmen diisi oleh eksudat.



Keadaan ini (stadium ini) otalgi dan demam bertambah 

disertai oleh conductive hearing loss.

Pada bayi, demam sangat tinggi mungkin diikuti oleh 

muntah (vomiting),kejang (convulsion) dan 

meningismus.



OTOSKOPIOTOSKOPIOTOSKOPIOTOSKOPI

Membran timpani merah, menebal (thickend) dan 

bulging → hilang tanda (landmark) dari MT.

Otore sesudah perforasi spontan atau setelah Otore sesudah perforasi spontan atau setelah 

miringotomi :

Hemoragis atau sero sanguinis kemudian jadi 

mukopurulen → stadium supurasi.



3. STADIUM SUPURATIF3. STADIUM SUPURATIF3. STADIUM SUPURATIF3. STADIUM SUPURATIF

� Mukoperiosteum menebal dan terbentuknya kapiler-

kapiler baru dan jaringan fibrous

� Diinfiltrasi oleh sel poli morfo nuklear lekosit (PMNL), � Diinfiltrasi oleh sel poli morfo nuklear lekosit (PMNL), 

jika infeksi ringan menyembuh → stadium resolusi

� Jika infeksi berat, terjadi penebalan progresif 

mukoperiosteum → aliran sekret terhambat



� Terjadi stasis vena, asidosis lokal → penghancuran 

kalsium dan merusak kalsifikasi septa → timbul 

stadium koalesen (sel mastoid menjadi satu) →

mastoiditis akuta → surgical mastoiditis. Stadium mastoiditis akuta → surgical mastoiditis. Stadium 

ini disebut stadium komplikasi.

� Erosi/penghancuran tulang dapat ke korteks 

mastoid, tulang ke arah sinus lateral dan dura.



� Perforasi dari korteks mastoid  →

a. abses subperiosteal → daun telinga terdorong ke

depan bawah komplikasi lain paralise n VII,

labirinitis, petrositis ini disebut 

komplikasi ekstrakranial.

b. meningitis, tromboflebitis, abses otak disebut

komplikasi intrakranial.

� Foto Ro → opasifikasi bagian (compartment) timpano 

mastoidea dengan hilangnya septa tulang. Tapi 

stadium komplikasi ini jarang.



OTOSKOPIOTOSKOPIOTOSKOPIOTOSKOPI

1. Tampak adanya perforasi 

2. Tampak eksudat/sekret



4. STADIUM RESOLUSI4. STADIUM RESOLUSI4. STADIUM RESOLUSI4. STADIUM RESOLUSI

� Eksudat pada bagian (compartment) timpano 

mastoidea diresobsi

� Perforasi menutup� Perforasi menutup

� Penebalan mukoperiosteum → normal

� Tanda (landmark) dari membrana timpani dapat 

dilihat kembali

� Pendengaran normal kembali

� Jarang ada sekuele



OTOSKOPIOTOSKOPIOTOSKOPIOTOSKOPI

� Sekret menghilang

� Perforasi menutup

� Tanda (landmark) dari membrana timpani dapat � Tanda (landmark) dari membrana timpani dapat 

dilihat kembali



Menurut Buku Ajar UI, ada 5 stadium :

1. Stadium Oklus Tuba Eustachius

• Ditandai adanya membrana timpani retraksi dan

berwarna suram

• Gejala : tinnitus, gangguan pendengaran dan rasa 

penuh di telinga

2. Stadium Hiperemis

penuh di telinga

• Membran timpani kemerahan karena terjadi

pelebaran pembuluh darah.

• Gejala : Selain gejala stadium oklusi, mulai didapai

rasa nyeri.



• Membran timpani bulging. Pasien tampak sakit dan 

suhu meningkat

3. Stadium Supurasi

4. Stadium Perforasi

• Didapati nanah pada liang telinga yang mengalir dari • Didapati nanah pada liang telinga yang mengalir dari 

kavum timpani akibat rupturnya membran timpani. 

• Anak yang sebelumnya gelisah menjadi lebih tenang.

5. Stadium Resolusi

• Membran timpani mulai kembali normal.



Bergantung pada :

1. Virulensi bakteri

2. Daya tahan tubuh

PERJALANAN PENYAKITPERJALANAN PENYAKITPERJALANAN PENYAKITPERJALANAN PENYAKIT

2. Daya tahan tubuh

3. Antibiotika adekuat

∗ Bentuk perakut → Gejala berat

∗ Bentuk abortif → Gejala ringan



Penyakit mungkin bertambah berat :

→ Stage of coalescence (mastoiditis akuta)

→ Surgical mastoiditis atau 

→ Stage of complication (stadium komplikasi)



KLASIFIKASI RADANG TELINGA TENGAHKLASIFIKASI RADANG TELINGA TENGAHKLASIFIKASI RADANG TELINGA TENGAHKLASIFIKASI RADANG TELINGA TENGAH
(Shaumbaugh)(Shaumbaugh)(Shaumbaugh)(Shaumbaugh)

1.Otitis media akut viral
2.Otitis media akut supuratif2.Otitis media akut supuratif
3.Otitis media akut nekrotik
4.Otitis media serous
5.Otitis media kronika 
6.Otitis media tuberkulosa



1. OMA karena Morbili

2. OMA pada bayi

∗ 95 % anak pada otoskopi tidak terdapat 
cairan di telinga 

∗ Setelah 11 minggu timpanogram normal



Diagnosa banding : Otitis Eksterna

Diagnosa :

∗ Riwayat infeksi saluran nafas atas / Rinitis

∗ Demam

∗ Sakit telinga

∗ Perforasi; membrana timpani



DIAGNOSADIAGNOSADIAGNOSADIAGNOSA

Anamnesa

Pemeriksaan
THT Plain photograph

Pemeriksaan

Radiologi CT

Scan/MRI



∗ Terapi untuk infeksi saluran nafas 
atas; nasal dekongestan

∗ Antibiotika

∗ Analgetika antipiretika

∗∗ Antihistamin

∗ Jika membrana timpani bulging 
dilakukan miringotomi (parasintesa) 

∗ Jika membrana timpani perforasi 
diberikan obat tetes telinga



1. Dekongestan

2. Antibiotika

Lokal

Sistemik

Tetes hidung

Efedrin

Amoksisilin

Jika alergi terhadap penisilin dapat 

3. Pada komplikasi, 
mastoiditis akuta

Medikamen

operatif

Jika alergi terhadap penisilin dapat 

diberikan eritromisin



� Mastoidits akuta → antibiotika parenteral jika 48 jam 

tidak ada perbaikan atau keadaan penderita tambah 

jelek dilakukan :

� Mastoidektomi sederhana (simple mastoidectomy = 

antrotomi = operasi dari tuan Schwartze)



Mastoidektomi 

Mastoidektomi sederhana

(Simple mastoidectomy)

Mastoidektomi radikal

(Radical mastoidectomy)(Radical mastoidectomy)

Mastoidektomi radikal modifikasi

(Modified radical mastoidectomy)



Pada komplikasi lain dapat timbul beberapa kasus timpano 

sklerosis atau granuloma kolesterol dan terjadi sklerosis fibrosa 

pada sel udara mastoid

Pada kasus yang sangat jarang, terjadi destruksi dari tulang 

mastoideus (osteomielitis). 

Jika terjadi penumpukan nanah pada mastoid, nanah dapat ke :Jika terjadi penumpukan nanah pada mastoid, nanah dapat ke :

1.  Planum mastoideum disebut abses subperiostal

Prosessus mastoideus edema, kulit hiperemia, lambat laun 

menjadi abses



3. Penyakit dapat menjalar ke zygomatikus dan terjadi 

2. Antara otot-otot sterno kleido mastoideus

Dari prosessus mastoideus radang turun ke bawah antara 

otot-otot sterno kleido mastoideus hingga terjadi abses 

“Bezold”. Tampak dari luar sebagai pembengkakan pada 

ujung prosessus mastoideus.

3. Penyakit dapat menjalar ke zygomatikus dan terjadi 

zygomatikomastoiditis

4. Proses dapat menyebar ke ujung os piramidalis : petroapisitis 

atau petrositis

Komplikasi abses ini jarang terjadi oleh infeksi akut dan 

sering disebabkan oleh otitis media supuratif kronika 

maligna


