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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Tuli sensorineural adalah komplikasi yang sering terjadi setelah meningitis 

bakteri Streptococcus suis (S. suis). Studi meta analisis oleh Huong et al. (2014) 

menunjukkan bahwa tuli sensorineural adalah sequelae yang dialami pada lebih dari 

sepertiga pasien meningitis S. suis di dunia. Studi lainnya pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa lebih dari 50% pasien meningitis S. suis di dunia mengalami 

penurunan fungsi auditori (van Samkar et al., 2015). Jumlah tersebut jauh lebih tinggi 

dibandingkan prevalensi kasus tuli sensorineural pada meningitis bakteri lainnya yang 

hanya mencapai 10% (Tan, 2010). Sebuah studi di Bali menunjukkan bahwa dalam 

kurun waktu tahun 2014 hingga 2017, terdapat hampir 10% pasien meningitis 

terkonfirmasi S. suis mengalami tuli sensorineural (Susilawathi et al., 2019). Sifat tuli 

dari meningitis suis adalah bilateral, berat, dan permanen (Sena Esteves et al., 2017). 

Dasar dari mempelajari patologi tuli sensorineural adalah mengetahui neuroanatomi 

struktur terkait yang mengalami gangguan, yaitu sistem auditori. 

Sistem auditori memproses bagaimana kita mendengar dan interpretasi suara 

yang masuk dari lingkungan eksternal. Sistem auditori terdiri dari struktur perifer 

(telinga luar, tengah, dan dalam) serta area otak (nukleus koklea, nukleus superior 

olivary, lemniscus lateralis, kolikuli inferior, nukleus genikulatum medialis, dan 

korteks auditori) (Peterson, 2020). Dalam studi terkait tuli sensorineural akibat 

meningitis bakteri, Struktur yang mengalami kerusakan yang telah dipelajari dari 
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berbagai studi terdiri dari koklea, nervus auditori, auditory brainstem yang berlokasi 

di batang otak, dan korteks auditori (Klein et al., 2008). Studi klinis pada manusia 

maupun eksperimental pada hewan coba menunjukkan bahwa koklea adalah lokus 

primer dari lesi meningogenik. Lokus primer tersebut terdiri dari kerusakan hair cells, 

sel penyangga, stria vascularis, dan spiral ligament. Studi histopatologi dari tulang 

temporal manusia menunjukkan bahwa pada pasien yang meninggal akibat meningitis 

bakterial akut, koklea adalah organ selain otak yang mengalami inflamasi (Merchant 

and Gopen, 1996). Studi eksperimental pada hewan coba kelinci dan marmut 

menunjukkan bahwa gangguan pendengaran akibat labirinitis meningogenik bakterial 

terkait dengan kerusakan pada stria vascularis dan Organ of Corti yang mencakup hair 

cells, sel penyangga, dan terminus dari saraf pendengaran (Klein et al., 2008). 

Selain koklea, lokasi lesi dari tuli sensorineural pasca meningitis bakteri yang 

memiliki korelasi kuat dengan gangguan pendengaran kronis adalah Spiral Ganglion 

Neuron (SGN) (van de Beek and de Gans, 2004, Yamamoto et al., 2015). Sel SGN 

merupakan badan sel dari serat saraf auditori dan berada di dekat hair cells (Carricondo 

and Romero-Gomez, 2019). Kematian hair cells juga dapat berkontribusi untuk 

menimbulkan kematian neuron SGN akibat inaktivitas. Lesi dari jalur persarafan 

sentral di Sistem Saraf Pusat (SSP) yang disertai dengan gangguan pemrosesan sinyal 

auditori pasca meningitis bakterial dilaporkan pada beberapa studi (Klein et al., 2008). 

 Makalah ini akan membahas mengenai neuroanatomi struktur yang terlibat 

dalam sistem auditori terkait tuli sensorineural pasca meningitis yang terdiri dari sistem 

auditori perifer dan sentral. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Anatomi dan Fisiologi Sistem Auditori Perifer 

 

 Organ pendengaran perifer mamalia dapat dibagi ke dalam tiga divisi anatomi 

yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar yang terdiri atas pinna (aurikula), 

konka, dan meatus akustikus eksternus (MAE) atau kanalis auditoris. Fungsi utama 

telinga luar adalah untuk melokalisir dan memodifikasi karakteristik suara. Telinga 

dalam mencakup membran timpani, ossicular chain (malleus, incus, dan stapes), otot 

dan tendon, serta oval dan round window. Tuba Eustachius menghubungkan telinga 

tengah dengan lingkungan eksternal yaitu nasofaring, dengan tujuan untuk 

menyamakan tekanan pada sisi dalam dan luar membran timpani serta mengisi ruang 

udara pada telinga tengah. Obstruksi pada tuba Eustachius dapat menyebabkan tuli 

konduksi (Heine, 2004, Szymanski and Agarwal, 2020). 

 Telinga dalam terdiri atas organ pendengaran dan vestibuler. Pada kedua tipe 

organ, transduksi dari energi mekanik menuju sinyal elektrik atau kimiawi dilakukan 

oleh hair cells. Stimulasi mekanik yang terjadi di dalam koklea merupakan hasil dari 

kombinasi antara pergerakan membran basiler yang terinduksi oleh tekanan suara. 

Koklea mamalia merupakan tabung yang berbentuk heliks, coiled, dan dibentuk oleh 

tiga kompartemen membran yang paralel, yaitu skala vestibuli, media, dan timpani 

(Szymanski and Agarwal, 2020). Skala vestibuli memiliki oval window dan berlanjut 
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ke helicotrema, yaitu bukaan kecil di dekat apex koklea. Skala media adalah 

kompartemen yang berada di tengah skala vestibuli dan skala timpani. Skala media 

dipisahkan dari skala vestibuli oleh membran Reissner dan dari skala timpani oleh 

lamina retikularis. Dinding lateral dari skala media mengandung stria vaskularis dan 

sel yang bertanggung jawab untuk membuat potensial endolimfatik atau endokoklear 

(Heine, 2004). 

Reseptor sensorik pada telinga dalam diinervasi oleh neuron sensorik dari 

nervus kranialis ke-VIII (vestibulokoklear) (Carricondo and Romero-Gomez, 2019). 

Badan sel atau soma dari neuron vestibulokoklear terletak di dua ganglion berbeda. 

Neuron yang terletak pada Scarpa’s ganglion menginervasi reseptor vestibuler, 

sedangkan Spiral Ganglion Neuron (SGN) menginervasi Organ of Corti. SGN terletak 

di dalam Rosenthal’s spiral canal yang memanjang di dalam modiolus. Pada koklea 

mamalia yang sudah matur, SGN dapat diklasifikasikan menjadi tipe I dan II.  Serat 

SGN tipe I menyusun 90-95% populasi neuron pada ganglion spiralis. Sel SGN tipe I 

memiliki badan sel dan proyeksi bipolar yang bermyelin yang menghubungkan Inner 

Hair Cells (IHCs) dan nukleus koklear dari batang otak. SGN tipe II adalah jenis 

neuron pseudounipolar dan tidak bermyelin yang menginervasi Outer Hair Cells 

(OHCs) (Barclay et al., 2011). 

Saat masa perkembangan awal dari telinga dalam pada mamalia, Brain-Derived 

Neurotrophic Factor (BDNF) dan Neurotrophin-3 (NT-3) berperan penting sebagai 

neuroprotektor yang meningkatkan survival SGN (Carricondo and Romero-Gomez, 

2019). BDNF dan NT-3 diekspresikan oleh hair cells di Organ of Corti. Sebuah studi 
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menunjukkan bahwa mencit Brn3c3.1 null mutant yang memiliki hair cells yang tidak 

berkembang dengan optimal karena mengalami apoptosis masif saat masa neonatal 

mengalami kehilangan lebih dari setengah populasi SGN (Xiang et al., 2003). 

Suara dihasilkan oleh gelombang energi. Gelombang energi bergerak melalui 

medium dengan menggerakkan molekul. Hal ini menyebabkan peningkatan dan 

penurunan tekanan (kompresi dan penghalusan bergantian) udara di dalam lingkungan. 

Jumlah periode kompresi dan penghalusan dalam jangka waktu tertentu adalah 

frekuensi suara tertentu. Frekuensi suara dihitung dalam satuan Hertz (Hz; siklus 

kompresi dan penghalusan per detik). Manusia biasanya mendengar dalam rentang 

frekuensi 20-20.000 Hz. 

Gelombang suara mencapai telinga luar dan berjalan ke meatus akustik 

eksternal untuk mencapai gendang telinga (membran timpani). Kontak antara gendang 

telinga dan gelombang tekanan lingkungan menyebabkan pergerakan membran. 

Gerakan membran timpani memulai getaran dari 3 tulang kecil di dalam telinga tengah: 

malleus, incus, dan stapes yang mentransfer getaran ke telinga bagian dalam pada 

jendela oval (vestibular) (Gambar 1). Tiga tulang telinga tengah memperkuat energi ini 

dan mentransfernya ke koklea.  

Setelah memasuki koklea, energi mekanik diubah menjadi energi listrik oleh 

sel reseptor pendengaran (sel rambut). Konversi ini terjadi di dalam koklea telinga 

bagian dalam. Koklea adalah struktur berisi cairan (perilimfe) yang berputar 2 ½ 

mengelilingi pilar pusat (modiolus). Secara penampang, setiap aspek koklea memiliki 

3 bagian yaitu skala timpani, skala vestibuli, dan skala media (Gambar 2). Skala 
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timpani terletak di bagian luar koklea. Ini berlanjut dengan ruang depan skala (melapisi 

bagian dalam koklea) di helikotrema. Di antara area berisi cairan ini adalah skala media 

(Gambar 2). Osilasi dari jendela oval menyebabkan gelombang melalui skala timpani 

dan kemudian skala vestibuli dari koklea. Gelombang dari daerah ini menekan dan 

mengirimkan energi gelombang ke skala media melalui membran basilar (di dalam 

lantai media skala). 

Organ of Corti berada pada membran basilar di dalam skala media. Ini 

menampung sel-sel reseptor mekanis: 3 baris sel rambut luar dan satu baris sel rambut 

bagian dalam. Basis sel ini tertanam di dalam membran basilar. Di puncak setiap sel, 

stereocilia terhubung ke membran kedua (membran tektorial) di dalam skala media 

(Gambar 2). Saat skala vestibuli dan skala timpani berosilasi, membran basilar bergeser 

dengan membran tektorial. Pergeseran ini membengkokkan stereosilia sehubungan 

dengan sel tubuh sel rambut. Bergantung pada arah pergeseran, gerakan secara mekanis 

akan membuka atau menutup saluran kalium untuk memfasilitasi aktivasi atau 

deaktivasi sel.  

Pergerakan membran tektorial dan basilar dapat berubah tergantung pada lokasi 

di dalam koklea. Anatomi daerah dekat jendela oval lebih kaku dan stereosilia sel 

rambut lebih pendek. Oleh karena itu, sel-sel di dekat jendela oval (dasar koklea) 

merespons frekuensi tinggi. Di puncak koklea, ada lebih banyak kelenturan di dalam 

koklea dan panjang stereosilia lebih dari dua kali lebih panjang dari sel-sel rambut di 

pangkal (Zhao, 2015). Pergeseran dalam fleksibilitas dan perubahan anatomi ini 

memengaruhi cara membran basilar dan tektorial bergerak dan menyebabkan sel-sel 
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rambut merespons frekuensi yang lebih rendah (Delacroix, 2015). Dengan cara ini, 

fleksibilitas bergradasi memungkinkan sel-sel rambut di dalam koklea merespons 

rentang frekuensi tertentu dari tinggi di dasar hingga rendah di puncak koklea. Susunan 

sel ini disebut gradien tonotop. 

Tidak seperti sel lain di dalam otak, sel rambut di dalam Organ of Corti koklea 

tidak memiliki akson. Neuron di dalam ganglion spiralis memiliki akson perifer yang 

bersinaps di dasar soma sel rambut. Akson ini membentuk saraf pendengaran (Gambar 

2). Sebagian besar (90%) serabut saraf pendengaran menerima masukan dari sel-sel 

rambut bagian dalam (Delacroix, 2015). Jadi, sel-sel rambut bagian dalam 

memfasilitasi sebagian besar proses pendengaran. 

Sel-sel rambut luar bersinaps hanya pada 10% neuron ganglion spiralis (Spiral 

Ganglion Neuron; SGN). Neuron-neuron ini istimewa karena dapat berkontraksi 

sepanjang badan sel mereka yang mengubah kekakuan membran basilar. Bentuk 

pengerasan ini dapat meredam eksitasi sel-sel rambut dan dengan demikian mengubah 

transmisi suara melalui sistem pendengaran (Ciganovic et al., 2018). Karena sel-sel 

rambut luar menerima masukan dari korteks, korteks dapat memulai perubahan ini 

untuk melindungi kesehatan sel-sel rambut di lingkungan yang bising. Salah satu 

contohnya adalah ketika seseorang pergi ke konser yang bising, umpan balik kortikal 

akan memulai perubahan konformasi ke sel-sel rambut luar untuk mengurangi 

pergerakan di dalam koklea dengan tujuan untuk meredam kebisingan. Saat seseorang 

meninggalkan konser, orang tersebut akan mengalami kehilangan pendengaran normal 

selama beberapa menit dan kemudian melanjutkan fungsi pendengaran normal. 
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Penundaan ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan sirkuit turun untuk mengatur 

ulang morfologi anatomi untuk audisi yang optimal di lingkungan baru yang lebih 

tenang (Peterson, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Anatomi Telinga (Peterson, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Potongan Melintang Koklea (Peterson, 2020) 
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2.2. Anatomi dan Fisiologi Sistem Auditori Sentral 

Informasi dari sistem pendengaran perifer mencapai inti pendengaran sentral 

melalui saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan informasi pendengaran ke 

serangkaian inti ke korteks di mana persepsi terjadi. Inti ini termasuk 1) nukleus 

koklearis, 2) superior olivary nuclei, 3) lemniskus lateral, 4) kolikuli inferior, dan 5) 

nukleus genikulatum medialis. Informasi pendengaran yang naik melalui jalur 

pendengaran dimulai dari saraf pendengaran. Saraf ini bersinaps di dalam nukleus 

koklearis. Mayoritas informasi pendengaran kemudian ditransmisikan melalui serat 

silang ke dalam kompleks olivari superior. Dari sana, informasi naik melalui sisi 

kontralateral batang otak dan otak ke bagian korteks (Gambar 3a). Sejumlah besar 

neuron di dalam sistem pendengaran memiliki serat yang bersilangan di setiap tingkat 

sistem pendengaran (Gambar 3b).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. a) Ascending Auditory Pathway (Sirkuit Asenden) dan b) Descending 

Auditory Pathway (Sirkuit Desenden) (Peterson, 2020) 
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Hal ini mungkin disebabkan oleh kebutuhan akan informasi ipsilatera l dan 

kontralateral untuk banyak aspek pemrosesan pendengaran. Oleh karena itu, semua 

tingkatan sistem auditori pusat menerima dan memproses informasi baik dari sisi 

ipsilateral maupun kontralateral.  

Aspek yang berbeda dari suara lingkungan (redaman: seberapa keras suaranya; 

lokasi di ruang; frekuensi, dan sensitivitas kombinasi) diproses di masing-masing area 

pendengaran di otak. Sebagian besar inti pendengaran di seluruh otak tersusun secara 

tonotopik. Dengan cara ini, sinyal pendengaran yang naik ke korteks dapat 

mempertahankan informasi frekuensi dari lingkungan (Felix, 2018). 

Atenuasi (intensitas suara) diproses dalam sistem pendengaran oleh neuron 

yang menembakkan potensial aksi pada tingkat yang berbeda berdasarkan intensitas 

suara. Sebagian besar neuron merespons dengan meningkatkan laju pengaktifan 

mereka sebagai respons terhadap peningkatan atenuasi. Neuron yang lebih 

terspesialisasi merespons suara lingkungan secara maksimal dalam rentang intensitas 

tertentu (Felix, 2018). 

Otak memproses lokasi suara di suatu ruang dengan membandingkan 

perbedaan atenuasi dan waktu masukan dari kedua telinga dalam kompleks olivari 

superior. Jika suara berada tepat di garis tengah (depan atau belakang kepala), suara 

tersebut akan mencapai kedua telinga pada saat yang bersamaan. Jika di sebelah kanan 

atau kiri garis tengah, terjadi penundaan temporal antara masukan untuk kedua telinga. 

Dalam kompleks olivari superior, neuron khusus menerima masukan dari kedua telinga 

dan dapat mengkode penundaan temporal ini (pemrosesan binaural) (Felix, 2018). 
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Neuron yang peka kombinasi adalah bagian lain dari neuron dalam sistem 

pendengaran yang telah meningkatkan atau menghambat respons khusus untuk dua 

atau lebih suara dengan penundaan temporal tertentu. Neuron yang sensitif terhadap 

kombinasi terletak di dalam kolikuli inferior, lemniskus lateral, medial genikulata, dan 

korteks auditori (Wenstrup, 1999, Peterson, 2008, Peterson, 2009, Gans, 2009, 

Yavuzoglu, 2011). Karena kebanyakan suara di lingkungan bukanlah nada murni, jenis 

neuron sensitif kombinasi ini dianggap memfasilitasi peningkatan pemrosesan untuk 

kombinasi suara yang mungkin penting bagi individu, contohnya adalah suara ucapan 

dan suara yang didengar dari proses komunikasi (Peterson, 2012).  

Sistem sirkuit turun membantu memodulasi pemrosesan pendengaran di setiap 

tingkat. Korteks auditori memiliki proyeksi bilateral langsung ke kolikulus inferior, 

kompleks olivari superior, dan nukleus koklearis. Sirkuit ini menghubungi neuron di 

nukleus yang memproyeksikan ke setiap tingkat sistem pendengaran pusat dan ke 

koklea (untuk memodulasi sel-sel rambut luar) di dalam sistem pendengaran perifer. 

Koneksi antara serat menurun, naik, dan bersilangan membuat sistem pendengaran 

sangat saling berhubungan (Gambar 3b). Sirkuit turun ini membantu memodulasi 

perhatian pendengaran berdasarkan relevansi, perhatian, perilaku yang dipelajari, dan 

keadaan emosional individu. Fungsi tingkat tinggi seperti itu berasal dari banyak 

wilayah otak (misalnya, korteks prefrontal, hipokampus, nukleus basalis Meynert, dan 

sirkuit limbik) yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung satu sama lain 

dan korteks pendengaran (Peterson, 2020). 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Sistem auditori manusia terdiri dari struktur perifer (telinga luar, tengah, dan 

dalam) serta area otak (nukleus koklea, nukleus superior olivary, lemniscus lateralis, 

kolikuli inferior, nukleus genikulatum medialis, dan korteks auditori). Informasi yang 

diterima dari sistem pendengaran perifer mencapai inti pendengaran sentral melalui 

saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan informasi pendengaran ke 

serangkaian inti yang terdiri dari 1) nukleus koklearis, 2) superior olivary nuclei, 3) 

lemniskus lateral, 4) kolikuli inferior, dan 5) nukleus genikulatum medialis ke korteks 

di mana persepsi terjadi, 
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