BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Anatomi Telinga Dalam
Bentuk telinga dalam sedemikian kompleksnya sehingga disebut
sebagai labirin. Derivat vesikel otika membentuk suatu rongga tertutup
yaitu labirin membran yang terisi endolimfe, satu-satunya cairan
ekstraselular dalam tubuh yang tinggi kalium dan rendah natrium.
Endolimfe dihasilkan dari sel sekretori dari stria vaskularis dan dark cell.
Labirin membran dikelilingi oleh cairan perilimfe (tinggi natrium, rendah
kalium) yang terdapat dalam kapsula otika bertulang. Labirin tulang dan
membran memiliki bagian vestibular dan bagian koklear. Bagian
vestibularis

(pars

superior)

berhubungan

dengan

keseimbangan,

sementara bagian koklearis (pars inferior) merupakan organ pendengaran
kita (Adams, Boies & Higler 1997; Gacek 2009).
Koklea melingkar seperti rumah siput dengan dua dan satu-setengah
putaran. Aksis dari spiral tersebut dikenal sebagai modiolus, berisi berkas
saraf dan suplai arteri dari arteri vertebralis. Serabut saraf kemudian
berjalan menerobos suatu lamina tulang yaitu lamina spiralis oseus untuk
mencapai sel-sel sensorik organ Corti. Rongga koklea bertulang dibagi
menjadi tiga bagian oleh duktus koklearis yang panjangnya 35 mm dan
berisi endolimfe. Bagian atas adalah skala vestibuli, berisi perilimfe dan
dipisahkan dari duktus koklearis oleh membran Reissner yang tipis.
Bagian bawah adalah skala timpani juga mengandung perilimfe dan
dipisahkan dari duktus koklearis oleh lamina spiralis oseus dan membran
basilaris. Perilimfe pada kedua skala berhubungan pada apeks koklea
spiralis tepat setelah ujung buntu duktus koklearis melalui suatu celah
yang dikenal sebagai helikotrema. Membrana basilaris sempit pada
basisnya (nada tinggi) dan melebar pada apeks (nada rendah) (Adams,
Boies & Higler 1997; Adunka & Bichman 2011).
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Terletak di atas membran basilaris dari basis ke apeks adalah organ
Corti, yang mengandung organel-organel penting untuk mekanisme saraf
perifer pendengaran seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Organ
Corti terdiri dari satu baris sel rambut dalam (3000) dan tiga baris sel
rambut luar (12.000). Sel-sel ini menggantung lewat lubang-lubang lengan
horizontal dari suatu jungkat-jungkit yang dibentuk oleh sel-sel penyokong.
Ujung saraf aferen dan eferen menempel pada ujung bawah sel rambut.
Pada permukaan sel-sel rambut terdapat stereosilia yang melekat pada
suatu selubung di atasnya yang cenderung datar, bersifat gelatinosa dan
aselular, dikenal sebagai membran tektoria. Membrana disekresi dan
disokong oleh suatu panggung yang terletak di medial disebut sebagai
limbus (Adams, Boies & Higler 1997; Gacek 2009).
Bagian vestibulum telinga dalam dibentuk oleh sakulus, utrikulus dan
kanalis semisirkularis. Utrikulus dan sakulus mengandung makula yang
diliputi oleh sel-sel rambut. Menutupi sel-sel rambut ini adalah suatu
lapisan gelatinosa yang ditembus oleh silia, dan pada lapisan ini terdapat
pula otolit yang mengandung kalsium dan dengan berat jenis yang lebih
besar daripada endolimfe. Karena pengaruh gravitasi, maka otolit akan
membengkokkan silia sel-sel rambut dan menimbulkan rangsangan pada
reseptor (Adams, Boies & Higler 1997; Adunka & Bichman 2011).
Sakulus berhubungan dengan utrikulus melalui suatu duktus sempit
yang juga merupakan saluran menuju sakus endolimfatikus. Makula
utrikulus terletak pada bidang yang tegak lurus terhadap makula sakulus.
Ketiga kanalis semisirkularis bermuara pada utrikulus. Masing-masing
kanalis mempunyai suatu ujung yang melebar membentuk ampula dan
mengandung sel-sel rambut Krista. Sel-sel rambut menonjol pada suatu
kupula gelatinosa. Gerakan endolimfe dalam kanalis semisirkularis akan
menggerakkan kupula yang selanjutnya akan membengkokkan silia selsel rambut Krista dan merangsang sel reseptor (Adams, Boies & Higler
1997; Gacek 2009; Adunka & Bichman 2011).
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Gambar 2.1 Potongan melintang pada putaran koklea (Newton & Vallely
2006).
2.2 Fisiologi Pendengaran
Sampai tingkat tertentu pinna adalah suatu “pengumpul” suara,
sementara liang telinga karena bentuk dan dimensinya, dapat sangat
memperbesar suara dalam rentang 2 sampai 4 kHz, perbesaran pada
frekuensi ini adalah sampai 10 hingga 15 dB. Maka suara dalam rentang
frekuensi ini adalah yang paling berbahaya jika ditinjau dari sudut trauma
akustik (Adams, Boies & Higler 1997).
Pada telinga tengah terdapat maleus, inkus dan stapes. Tangkai dari
maleus terletak dalam membrana timpani, sedangkan otot tensor timpani
berinsersi pada leher maleus. Kaput maleus bersendi dengan permukaan
anterior korpus inkus dalam epitimpanum. Inkus memiliki prosesus brevis
yang menonjol ke belakang dan prosesus longus yang berjalan ke bawah
untuk bersendi dengan kaput stapes (Adams, Boies & Higler 1997; Gacek
2009).
Getaran suara dihantarkan lewat liang telinga dan telinga tengah ke
telinga dalam melalui stapes, menimbulkan suatu gelombang berjalan di
sepanjang membran basilaris dan organ Cortinya. Puncak gelombang
berjalan di sepanjang membran basilaris yang panjangnya 35 mm
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tersebut, ditentukan oleh frekuensi gelombang suara. Hal ini berakibat
membengkoknya stereosilia oleh kerja pemberat membrana tektoria,
dengan demikian menimbulkan depolarisasi sel rambut dan menciptakan
potensial aksi pada serabut-serabut saraf pendengaran yang melekat
padanya. Disinilah gelombang suara mekanis diubah menjadi energi
elektrokimia agar dapat ditransmisikan melalui saraf kranialis ke-8. Paling
tidak sebagian analisis frekuensi telah terjadi pada tingkat organ Corti.
Gelombang suara mencapai amplitudo maksimum sesuai dengan
frekuensinya terletak pada daerah tertentu di membran basilaris dan
menstrimulasi segmen tersebut. Frekuensi tinggi dipresentasikan pada
daerah basal koklea dan secara progresif menuju frekuensi rendah ke
daerah apeks. Peristiwa listrik pada organ Corti dapat diukur dan dikenal
sebagai mikrofonik koklearis. Peristiwa listrik yang berlangsung dalam
neuron juga dapat diukur dan disebut sebagai potensial aksi (Adams,
Boies & Higler 1997; Dhingra & Dhingra 2010).
2.3 Mekanisme Aktif Koklea
Koklea yang terletak pada telinga dalam memiliki mekanisme aktif yang
dapat kita bagi menjadi 3 langkah yang terpisah sebagai berikut:
2.3.1 Langkah pertama
Tekanan pada dinding ovale menimbulkan getaran terhadap perilimf,
menghasilkan pergerakan membran basilaris dan organ Corti. Pergerakan
ini menggeser stereosilia yang berhubungan dengan membran tektorial.
Stimulasi ini merupakan stimulasi yang tergantung terhadap frekuensi,
getaran membran basilaris berbeda pada frekuensi tinggi (puncak getaran
terjadi dekat pada basal koklea) dan frekuensi rendah (puncak getaran
terjadi pada apeks koklea). Pergerakan dari stereosilia membuka chanel
potassium pada membran sel, menghasilkan potensial reseptor elektrik
atau potensial mikrofonik koklearis (Al-Mana, et al. 2010).
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2.3.2 Langkah kedua
Potensial yang dihasilkan menciptakan perubahan konsentrasi secara
cepat pada sel rambut luar sesuai dengan stimulus frekuensinya.
Mekanisme kontraksi yang cepat adalah proses awal dari amplifikasi aktif
koklea, getaran pada sel-sel yang menghubungkan antara membran
basilaris dan tektoria mengakibatkan amplifikasi dari frekuensi sumber
bunyi (Al-Mana, et al. 2010).
2.3.3 Langkah ketiga
Getaran sel rambut luar yang teramplifikasi dari gerakan membran
basilaris dan tektorial juga menggerakkan longer silia (yang berhubungan
dengan membran tektoria) dari sel rambut dalam yang terletak sesuai
dengan frekuensinya. Pergerakan ini menimbulkan potassium masuk ke
dalam sel, menghasilkan sebuah potensial reseptor yang membebaskan
neurotransmitter, membentuk stimulus listrik yang berhubungan dengan
pesan suara. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada saraf
akustikus dan ke sistem saraf pusat (Al-Mana, et al. 2010).
2.4 Haid dan Siklusnya
Pada pengertian klinik, haid dinilai berdasarkan tiga hal. Pertama,
siklus haid yaitu jarak antara hari pertama dengan hari pertama hadi
berikutnya. Kedua, lama haid, yaitu jarak dari hari pertama haid sampai
perdarahan haid berhenti, dan ketiga jumlah darah yang keluar selama
satu kali haid. Haid dikatakan normal bila didapatkan siklus haid tidak
kurang dari 24 hari, tetapi tidak melebihi 35 hari, lama haid 3 – 7 hari,
dengan jumlah darah selama haid berlangsung tidak melebihi 80 ml, ganti
pembalut 2 – 6 kali per hari. Haid pertama kali yang dialami seorang
perempuan disebut menarke, yang umumnya terjadi pada umur sekitar 14
tahun. Selama kehidupan seorang perempuan, haid dialaminya mulai dari
menarke sampai menopause. Menopause adalah haid terakhir yang
dikenali bila setelah haid terakhir tersebut minimal satu tahun tidak
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mengalami haid lagi. Haid normal merupakan hasil akhir suatu siklus
ovulasi. Ovulasi yang terjadi teratur setiap bulan akan menghasilkan siklus
yang teratur pula, siklus ovulasi (ovulatory cycle), sedangkan siklus
anouvulasi paling sering didapatkan pada perempuan umur dibawah 20
tahun dan diatas 40 tahun. Sekitar 5 – 7 tahun pasca menarke siklus haid
relatif memanjang, kemudian perlahan panjang siklus berkurang menuju
siklus yang teratur normal, memasuki masa reproduksi yaitu masa sekitar
umur 20 – 40 tahun (Samsulhadi 2011).
2.4.1 Siklus haid normal
Siklus haid normal dapat dipahami dengan baik dengan membaginya
atas 2 fase dan 1 saat, yaitu fase folikular, saat ovulasi, dan fase luteal
(Sarwono, 2002).
Perubahan-perubahan

kadar

hormon

sepanjang

siklus

haid

disebabkan oleh mekanisme umpan balik (feedback) antara hormon
steroid dan hormon gonadotropin. Estrogen menyebabkan umpan balik
negatif terhadap FSH, sedangkan terhadap LH, estrogen menyebabkan
umpan balik negatif jika kadarnya rendah, dan umpan balik positif jika
kadarnya

tinggi.

Tempat

utama

umpan

balik

terhadap

hormon

gonadotropin ini mungkin pada hypothalamus (Sarwono, 2002).
Tidak lama setelah haid dimulai, pada fase haid dini, beberapa folikel
berkembang oleh pengaruh FSH yang meningkat. Awalnya pada fase
folikuler dini, esterogen ditemukan pada level rendah. Meningkatnya FSH
ini disebabkan oleh regresi korpus luteum, sehingga hormon steroid
berkurang. Dengan berkembangnya folikel, produksi estrogen meningkat,
dan ini menekan produksi FSH; folikel yang akan berovulasi melindungi
dirinya sendiri terhadap atresia, sedangkan folikel-folikel lain mengalami
atresia. Panjang fase folikuler pada umumnya berkisar antara 10-14 hari.
Pada waktu ini LH juga meningkat, namun peranannya pada tingkat ini
hanya membantu pembuatan estrogen dalam folikel. Perkembangan
folikel yang cepat pada fase folikel akhir ketika FSH mulai menurun,
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menunjukkan bahwa folikel yang telah masak itu bertambah peka
terhadap FSH. Perkembangan folikel berakhir setelah kadar estrogen
dalam plasma jelas meninggi. Estrogen pada mulanya meninggi secara
berangsur-angsur, kemudian dengan cepat mencapai puncaknya. Ini
memberikan umpan balik positif terhadap pusat siklik, dan dengan
mendadak terjadi puncak pelepasan LH (LH surge) pada pertengahan
siklus, yang mengakibatkan terjadinya ovulasi. LH yang meninggi itu
menetap kira-kira 24 jam dan menurun pada fase luteal. Mekanisme
turunnya LH tersebut belum jelas. Dalam beberapa jam setelah LH
meningkat, estrogen menurun dan mungkin inilah yang menyebabkan LH
itu menurun. Menurunnya estrogen mungkin disebabkan oleh perubahan
morfologik pada folikel. Mungkin pula menurunnya LH itu disebabkan oleh
umpan balik negatif yang pendek dari LH terhadap hypothalamus.
Pecahnya folikel terjadi 16-24 jam setelah lonjakan LH (Sarwono 2002;
Maki, Rich & Rosenbaum 2000).
Pada fase luteal, setelah ovulasi, sel-sel granulose membesar,
membentuk vakuola yang bertumpuk pigmen kuning (lutein); folikel
menjadi korpus luteum. Vaskularisasi dalam lapisan granulosa juga
bertambah dan mencapai puncaknya pada 8-9 hari setelah ovulasi.
Luteneizing granulose cells dalam korpus luteum itu membuat progestron
yang banyak, dan luteinized theca cells membuat pula estrogen yang
banyak, sehingga kedua hormon itu meningkat tinggi pada fase luteal.
Mulai 10-12 hari setelah ovulasi, korpus luteum mengalami regresi
berangsur-angsur disertai dengan berkurangnya kapiler-kapiler dan diikuti
oleh menurunnya sekresi progesteron dan esterogen. Dalam hal ini, fase
kedua, yaitu fase sekresi atau fase luteal lamanya hampir selalu tetap
yaitu 14 hari, tidak sama halnya dengan fase folikuler. Dengan kata lain,
variasi panjang siklus haid merupakan manifestasi klinik dari variasi
panjang fase folikuler. Gambaran fluktuasi hormonal pada siklus haid dan
proses maturasi folikel hingga menjadi korpus luteum dapat dilihat pada
gambar 2.2 (Baziad et al. 1993; Sarwono 2002; Samsulhadi 2011).
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Gambar 2.2. Perubahan hormonal pada siklus haid normal (Mtawalli et al.
1997)
2.4.2 Pemeriksaan waktu ovulasi dengan alat tes ovulasi
Banyak variasi produk yang dijual secara bebas untuk menentukan
tidak hanya apakah wanita tersebut sedang ovulasi, namun lebih kapan
lebih tepatnya wanita mengalami ovulasi. Produk ini biasa disebut “alat tes
ovulasi” ataupun “LH kit”, semua produk ini digunakan untuk melihat
adanya lonjakan LH di urin pada midcycle. Lonjakan LH pada midcycle
merupakan waktu yang cukup singkat, biasanya berlangsung selama 4850 jam dari awal terjadinya hingga selesai. LH memiliki waktu paruh yang
sangat singkat dan dengan cepat dibuang melalui urin. Tes ovulasi
berubah positif jika konsentrasi LH pada urin melebihi batas ambang
normal yang hanya terlihat pada saat lonjakan LH. Pada kebanyakan
siklus ovulasi, hasil tes positif hanya pada satu hari saat ovulasi, namun
pada waktu tertentu dapat juga selama 2 hari yang berdekatan. Untuk
lebih memastikan waktunya terjadi lonjakan LH, test harus dilakukan
setiap hari, dimulai dari 2 sampai 3 hari sebelum jadwal terjadinya
lonjakan LH, yang dihitung berdasarkan lama siklus biasanya.
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Alat tes ovulasi merupakan alat pemeriksaan non invasif dan tersedia
secara luas seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3. Hasil tes ovulasi
sensitif terhadap volume dan seringnya mengkonsumsi cairan perhari.
Tidak perlu membatasi banyaknya minum, namun pasien dapat diberitahu
agar tidak mengkonsumsi minuman yang berlebihan sebelum dilakukan
tes ovulasi (Speroff & Fritz 2005).

Gambar 2.3. Hasil pemeriksaam tes ovulasi dengan urin (Diagnostica
2013).

Secara logika, urin pagi hari merupakan spesimen yang ideal karena
merupakan merupakan urin yang paling konsentrat. Namun, hasil yang
didapat yang berhubungan dengan tingginya lonjakan LH dalam darah
terjadi pada sore hingga malam hari (4.00-10.00 PM), mungkin
disebabkan karena lonjakan LH tersering terjadi pada pagi hari dan mulai
terdeteksi di urin pada beberapa jam setelahnya. Dua kali pemeriksaan
dalam sehari dapat mengurangi kemungkinan terjadinya false negative,
namun umunya hal ini tidak diperlukan. Kejadian false positive sangat
jarang terjadi (Speroff & Fritz 2005).
2.5 Pengaruh Perubahan Hormonal pada Sistem Pendengaran
Sekresi estrogen dan progesteron berfluktuasi selama siklus ovulasi,
level estrogen meningkat selama awal fase proliferatif (folikular) dari siklus
ovulasi dan mencapai puncak tepat sebelum lonjakan LH, dimana sekresi
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progesteron meningkat pada pase luteal, kemudian berlanjut pada
lonjakan LH dan ovulasi (Al-mana, et al. 2008).
Level estrogen yang meningkat selama fase folikular berhubungan
dengan peningkatan hormon lainnya. Level vasopressin juga didapatkan
meningkat pada fase folikular jika dibandingkan dengan fase mid-luteal.
Meningkatnya

sekresi

vasopressin

kemungkinan

disebabkan

oleh

estrogen. Hal ini dapat menyebabkan retensi atau redistribusi cairan yang
biasanya terjadi pada beberapa wanita di periode pre-menstrual dari siklus
haid yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran (Al-Mana, et al.
2008)
Namun beberapa penelitian melaporkan terjadinya penurunan ambang
dengar selama siklus haid justru terjadi akibat peningkatan progesteron.
Peningkatan cairan intertisial (yang kemungkinan disebabkan oleh
progesteron)

dapat

mempengaruhi

fungsi

tuba

eustachius

yang

mengakibatkan penurunan ambang dengar selama fase luteal pada siklus
haid (Al-Mana, et al. 2008; Al-Mana, et al. 2010).
Pada siklus haid absorpsi/reabsorpsi sodium dan air bervariasi dan
pengaruh hormonal terhadap aliran darah di koklea pun mempengaruhi
mekanisme aktif dari koklea. Peningkatan cairan interstitial ini juga dapat
berhubungan dengan tekanan telinga tengah yang lebih negatif akibat dari
terganggunya

fungsi

tuba

eustachius

yang

dapat

menyebabkan

penurunan ambang dengar. Kurva waktu terjadinya retensi cairan akibat
fluktuasi hormonal dapat dilihat pada gambar 2.4 (Aruda & Silva 2008; AlMana et al. 2008).
Beberapa laporan kasus menunjukkan fluktuasi dari gangguan
pendengaran yang berhubungan dengan siklus haid yang terjadi pada
fase luteal dan membaik setelah mulai haid. Miller dan Gould melaporkan
dua wanita dengan keadaan tersebut. Souaid dan Rappaport juga
melaporkan wanita berumur 45 tahun yang menderita gangguan
pendengaran bilateral pada mulainya haid dengan rasa sumbat pada
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telinga kanan dan tinnitus yang membaik sesuai berjalannya siklus ovulasi
(Al-Mana et al. 2008).
Beberapa penelitian juga menerangkan hubungan siklus haid dengan
gangguan mekanisme aktifitas koklea. Diketahui terjadinya retensi natrium
dan cairan pada siklus haid dapat mempengaruhi aktifitas koklea.
Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perubahan OAE spontan
sesuai

degan

fuktuasi

hormon

esterogen

dan

sebagian

lainnya

menyatakan gangguan aktifitas koklea pada saat terjadi peningkatan
progesteron (Arruda & Silva 2008; Isbii, Nisbino & Campos 2009;
Gurbuzler et al. 2012).

Gambar 2.4. Gambaran skematis perubahan yang terjadi pada siklus haid
(Al-Mana et al. 2008).

Pada penelitian yang dilakukan pada manumur, perubahan pada fungsi
pendengaran selama siklus ovulasi telah banyak dilaporkan seperti
penilaian ambang dengar (Cox 1980; Swanson and Dengerink 1988),
Auditory Brainstem Responses (ABR) dan OAE (Serra et al. 2003; AlMana et al. 2008).
2.5.1 Pengaruh estrogen terhadap sistem auditori
Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya reseptor esterogen
alpha (ERα) dan reseptor estrogen beta (ERβ), baik pada koklea
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manumur, tikus dan mencit (termasuk sel spiral ganglion tipe 1, stria
vaskularis

dan

pembuluh

darah

koklea)

melalui

pewarnaan

imunohistokimia. Adanya reseptor estrogen pada spiral ganglion, dan sel
rambut dalam dan luar, menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh dari
hormon estrogen dapat mempengaruhi transmisi auditori, sedangkan
reseptor

esterogen

pada

stria

vaskularis

dapat

mempengaruhi

keseimbangan cairan pada koklea. (Al-Mana et al. 2008; Simonoska
2009)
Thompson et al. (2006) menyatakan bahwa dengan memblok reseptor
estrogen dapat menyebabkan supresi dari DPOAE akibat supresi dari
transmisi auditori dengan kata lain, estrogen dapat dikatakan berperan
protektif terhadap fungsi auditori dan berhubungan dengan fungsinya
sebagai neuroprotektif (Al-Mana et al. 2008).
2.5.2 Pengaruh progesteron terhadap sistem auditori
Progesteron merupakan precursor terhadap hormon steroid lain dan
bertindak sebagai neurosteroid. Belum ada penelitian yang menemukan
reseptor progesteron secara spesifik pada sistem auditori, namun
progesteron dapat bereaksi silang dengan reseptor steroid lain (seperti
reseptor glukokortokoid dan mineralkortikoid) yang terdapat pada koklea
ataupun terletak lebih proksimal pada sistem auditori yang akhirnya dapat
mempengaruhi keseimbangan sodium pada koklea. Progesteron juga
diketahui dapat mempengaruhi sistem auditori dengan berinteraksi pada
daerah ikatan steroid pada reseptor GABA-A dan bertindak sebagai
GABA-A agonis yang dapat mempengaruhi sistem auditori secara tidak
langsung (Guimaraes, 2006; Al-Mana et al. 2008).
2.6 Emisi Otoakustik
Emisi otoakustik adalah suara yang mencapai liang telinga ketika
(secara paradoksal) membran timpani menerima getaran balik dari telinga
tengah yang dihasilkan koklea. Getaran ini terjadi akibat dari mekanisme
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koklea yang sensitif dan unik yang disebut ‘cochlea amplifier’ yang sangat
berkontribusi

dari

sensitifitas

dan

diskriminasi

dari

pendengaran

seseorang (Kemp 2002).
Analisa dari OAE adalah tes yang dilakukan pada liang telinga luar,
suara dihasilkan dari kontraksi sel rambut luar akibat dari stimulus suara
yang diberikan. OAE dapat terjadi secara spontan ataupun diberikan. OAE
yang spontan ditemukan pada 40% dari subjek dengan pendengaran
normal, OAE yang terjadi merupakan energi yang didapatkan pada liang
telinga sebagai respon dari stimulus akustik yang dapat merupakan nada
‘klik’ (transien) ataupun dua frekuensi nada murni (distortion product). Tes
ini berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai integritas sel rambut
luar selama mekanisme koklea aktif (Arruda & Silva 2008).
Hubungan antara hasil produksi emisi otoakustik dengan ambang
dengar diketahui memiliki hubungan yang signifikan. Penurunan produksi
emisi otoakustik didapati pada penderita dengan penurunan ambang
dengar. Hal ini juga banyak disebutkan pada berbagai literatur (Guida,
Sousa & Cardoso 2012).
Sebuah hipotesis mengatakan bahwa pengaruh hormonal dapat
menyebabkan suatu kelainan telinga tengah seperti Meniere’s. Sebuah
konsesus menyatakan bahwa penilaian penerimaan dari OAE sangat
stabil, yang mana hal ini dapat sangat baik untuk penggunaan secara
medis. Pengukuran amplitudo OAE dapat digunakan untuk mengukur
variasi yang terjadi selama siklus ovulasi (Arruda & Silva 2008).
2.6.1 DPOAE
Amplitudo dari OAE dapat dihasilkan oleh stimuli transien yang
dilakukan dengan alat TEAOE ataupun produk distorsi dengan alat yang
disebut DPOAE (Arruda & Silva 2008). Intermodulasi non-linier diantara
tonus dua stimulus di dalam koklea menghasilkan beberapa komponen
frekuensi akustik baru yang dapat diterima pada liang telinga. Distorsi
liang dapat mencapai diatas 20 dB SPL. Intermodulasi non-linear diantara
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dua tonus adalah semata-mata proses mekanikal dan produk distorsi yang
menghasilkan frekuensi dengan hubungan f dp = f 1 + N(f 2- f 1 ). Setiap
komponen distorsi dapat dipisahkan dari stimuli dengan analisis frekuensi
sinyal. Intensitas dari satu komponen particular dengan fdp=2f1-f2
digunakan sebagai indikator status dari koklea, secara tidak langsung
berfungsi sebagai frekuensi pada DP-gram. Gambaran spektrum suara
dan hasil DP-gram dapat dilihat pada gambar 2.5. DPOAE dapat
berkurang atau bahkan tidak ada pada gangguan sel rambut yang berat
(Kemp 2002).

Gambar 2.5. (A) Spektrum suara pada liang telinga normal yang diberikan
dengan f 1 =1425Hz dan f 2 =1500Hz, yang keduanya diberikan
pada intensitas 70 dB. (B) Gambaran distorsi produk yang
dihasilkan pada DP-Gram (Kemp 2002).

Eksitasi yang lebih kuat yang dilakukan dengan tonus yang
berkesinambung (sampai mencapai 75 dB SPL) pada DPOAE membuat
pemeriksaan tersebut dapat melihat gangguan pendengaran sampai
derajat sedang yang tidak dapat dideteksi oleh TEOAE (Kemp 2002).
Pada siklus haid normal terjadi penurunan pada frekuensi OAE
sebelum onset haid yaitu pada fase luteal dan terjadi peningkatan kembali
setelah mendekati saat ovulasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-
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mana pada tahun 2010, mendapati perbedaan amplitudo OAE yang
signifikan antara fase folikular akhir dengan luteal akhir dibandingkan
dengan fase lainnya. Arruda et al. yang meneliti mengenai hubungan
DPOAE dan TEOAE dengan siklus haid mendapatkan standart deviasi
nilai DPOAE pada berbagai frekuensi salah satunya yang digunakan pada
penelitian ini adalah 4,25 (Kemp 2002; Arruda & Silva 2008; Al-mana et al.
2010; Gurbuzler et al. 2012).
2.7 Pemeriksaan Audiometri Nada Murni
Audiometri nada murni merupakan suatu pemeriksaan sensitivitas/
ketajaman pendengaran seseorang dengan menggunakan stimulus nada
murni (bunyi yang hanya mempunyai satu frekuensi). American Speechlanguange Hearing Association (ASHA) menyatakan terdapat terdapat 3
metode yang umum digunakan yaitu (a) manual audiometry (conventional
audiometry); (b) automatic audiometry (Bekesy audiometry); dan (c)
computerized

audiometry

(American

Speech-languange

Hearing

Association 2005; Margolis & Morgan 2008).
Prinsip dari suatu audiometer memberikan signal bunyi pada intensitas
yang bervariasi dengan frekuensi yang berbeda (250Hz, 500Hz, 1000Hz,
2000Hz, 4000Hz, dan 8000Hz) ke dalam headphones yang digunakan
untuk pemeriksaan pendengaran (Health and Safety Authority 2007). Hal
yang harus diperhatikan antara lain kalibrasi peralatan, dan digunakan
pada ruangan yang sesuai sehingga didapat hasil tes yang akurat
(American Speech-languange Hearing Association 2005).
2.7.1 Penentuan ambang dengar
Persiapan
Pasien perlu diberitahu akan rencana pemeriksaan audiometri,
sehingga mereka dapat memiliki waktu istirahat untuk menghindari
lingkungan bising (kelab malam, konser musik dan lain-lain) minimal 16
jam sebelum pemeriksaan. Namun pada kenyataannya hal ini akan sulit.
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Sebelum melakukan tes audiometri secara umum dilakukan wawancara
ada tidaknya riwayat kelainan pada telinga, kemudian pemeriksaan
otoskopi.

Pemeriksaan

pendengarannya

dimulai

pada

telinga

(American Speech-languange

yang

lebih

baik

Hearing Association

2005).
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penilaian
ambang dengar manual antara lain (a) instruksi kepada pasien, (b) respon
terhadap arahan, dan (c) interpretasi audiologis terhadap sikap respon
pasien selama pemeriksaan (American Speech-languange Hearing
Association 2005).
2.7.2 Prosedur pemeriksaan ambang pendengaran
Prosedur dasar untuk menentukan ambang terdiri dari:
(a) familiarisasi (membiasakan diri) terhadap signal pemeriksaan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan audiologis bahwa pasien mengerti
dan dapat merespon arahan yang diberikan dengan cara memberikan
signal dengan intensitas yang cukup menimbulkan respon yang jelas
(American Speech-languange Hearing Association 2005).
(b) Penentuan ambang dengar
Prosedur standar yang direkomendasikan pada pemeriksaan dengan
menggunakan audiometri nada murni secara adalah bertahap yang
dimulai dengan signal yang tidak dapat didengar. Stimulus nada murni
diberikan selama 1 – 2 detik. Ambang dengar didapat dengan
menentukan bunyi nada murni yang terlemah pada frekuenasi tertentu
yang masih dapat didengar oleh telinga pasien (American Speechlanguange Hearing Association 2005).
Derajat gangguan pendengaran dihitung dengan menggunakan indeks
Fletcher yaitu:
Ambang dengar (AD) =
AD 500 Hz + AD 1000 Hz +AD 2000 Hz +AD 4000 Hz
4
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Dalam menentukan derajat gangguan pendengaran, yang dihitung
hanya ambang dengar hantaran udaranya (AC) saja (Soepardi 2007).
Derajat gangguan ambang dengar dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Derajat gangguan pendengaran menurut ISO (Soepardi, 2007)
Ambang dengar

Derajat gangguan pendengaran

0-25 dB

Normal

>25-40 dB

Tuli ringan

>40-55 dB

Tuli sedang

>55-70 dB

Tuli sedang berat

>70-90 dB

Tuli berat

>90 Db

Tuli sangat berat

Sensitifitas ambang dengar yang berkurang pada fase haid telah diteliti
oleh Cox (1980). Cox menemukan terjadi penurunan ambang dengar
pada hari ke 3 atau ke 4 pada siklus haid. Hal ini diduga akibat
peningkatan tekanan telinga tengah akibat meningkatnya retensi cairan
interstisial. Swanson dan Dengerink (1988) menunjukkan penurunan
ambang dengar dengan pemeriksaan audiometri yang signifikan pada
frekuensi 4000 Hz antara fase haid dibandingkan dengan fase ovulasi dan
fase luteal.
2.8 Timpanometri
Timpanometri merupakan suatu metode pemeriksaan fungsi telinga
tengah yang aman dan cepat pada anak-anak maupun orang dewasa,
dimana tekanan udara di dalam liang telinga luar diubah untuk mengukur
nilai imitans akustik pada permukaan lateral membran timpani (Shahnaz &
Bork 2008).
Timpanometri adalah suatu tekhnik pemeriksaan yang objektif dari
membran timpani, perubahan tekanan udara pada liang telinga tengah,
timpanometri menilai mobilitas membran timpani, yang diperngaruhi
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tekanan udara di belakang membran timpani. Pemeriksaan timpanometri
dilaksanakan selama lebih kurang tiga detik sampai pemeriksaan selesai,
posisi probe ditempatkan sedemikian rupa pada telinga luar (Minessote
Dept. of Health Community 2009).
Dua

komponen

timpanometri

yang

menjadi

parameter

dalam

interpretasi hasil pemeriksaan yaitu Complience peak (CP) atau mobilitas
membran timpani dalam satuan mililiter (ml) dan air pressure (AP) atau
tekanan udara dalam satuan decaPascal (daPa). Parameter lain pada
pemeriksaan timpanometer seperti volume liang telinga (Ear Canal
Volume), refleks akustik (AR) dan gradien (GR). Pada nilai timpanometri
yang normal, CP harus berada antara nilai 0.3 sampai 1.4 ml dan AP
berada di antara nilai -150 sampai +50 daPa (Minessote Dept. of Health
Community 2009).
Beberapa penelitian mendapati peningkatan tekanan telinga tengah
pada fase pre-haid sampai beberapa hari setelah haid. Namun, penelitian
terhadap pengukuran nilai timpanometri pada perubahan fase siklus haid
pada wanita normal yang pernah dilakukan oleh Nir D. (1991) tidak
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perubahan nilai
timpanometri terhadap siklus haid (Cox 1980; Al-Mana et al. 2008).
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2.9 Kerangka Teori Terjadinya Gangguan Aktifitas Sel Rambut Koklea
pada Siklus Haid

Fluktuasi hormon pada
siklus haid

Fase folikular

Level estrogen dan
progesterone rendah

Level estrogen berada
dalam konsentrasi tinggi

Secara langsung
mempengaruhi
keseimbangan cairan
pada koklea dan
sebagai neuroprotektif

Produksi amplitudo
DPOAE baik

Fase Luteal

Saat ovulasi

Level progesteron
meningkat

Mempengaruhi
reseptor hormon
mineralkortikoid

Peningkatan
hormon
vasopresin

Gangguan keseimbangan
natrium dan cairan

Gangguan
mekanisme aktif
koklea

Ambang dengar
audiometri terganggu

Produksi amplitudo
DPOAE terganggu
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2.10 Kerangka Konsep

Siklus Haid:
-Fase Folikular
-Saat Ovulasi
-Fase Luteal

Perubahan
hormonal

-Gangguan fungsi sel
rambut telinga dalam
-Gangguan Nilai
ambang dengar
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