
Bunyi → Daun Telinga → Liang telinga luar (MAE) 
→ Membran Timpani → Rantai tulang pendengaran 
(MIS) → Foramen Ovale → Skala Vestibuli →
Helikotrema → Skala Timpani → Foramen Helikotrema → Skala Timpani → Foramen 
Rotundum → Membrana basilaris bergetar →
Organ Corti → Depolarisasi ion pada Membrana 
Tektoria → N VIII → Nukleus pada Medula 
oblongata → Serabut saraf di otak → Sentrum 
pendengaran pada girus I & II lobus temporalis.
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Perikondritis : Infeksi dari perikondrium daun 

telinga yang sering terjadi oleh karena tulang 

rawan terpapar, baik oleh laserasi ataupun 

operasi
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1. Laserasi atau karena operasi.
2. Dingin atau terbakar (FROSTBITE or 
BURNS).BURNS).

3. Aspirasi atau insisi dari hematoma 
daun telinga.

4. Infeksi superfisial dari meatus 
akustikus atau daun telinga (pinna).
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5. Pemakaian anting-anting pada tulang 
rawan (High ear Piercing) → infeksi 
pseudomonas dan mengakibatkan 
gangguan :

5.1. Bisa fatal karena septikemia dari 
infeksi Streptokokus β hemolitik.infeksi Streptokokus β hemolitik.
(Lovejoy & Smith, 1970)

5.2. 1985, Lee & Mc Ilwain melaporkan        
terjadinya Endokarditis subakut 
bakterial.
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5.4. Beresiko penyebaran virus 
hepatitis dan AIDS jika bekerja 

5.3. Kosmetik yang lebih berat.
(Cumberworth & Hogarth, 1990)

5.4. Beresiko penyebaran virus 
hepatitis dan AIDS jika bekerja 
tidak steril.

5.5. Dapat juga terjadi septikemia.
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1. Stadium permulaan → Pinna menjadi 
merah dan tender kemudian 
bengkak.bengkak.

2. Dapat terbentuk abses sub 
perikondrial (nanah terkumpul antara 
perikondrium dan tulang rawan).

7



4. Adanya infeksi jaringan penyambung 

3. Nekrose tulang rawan Pinna →
Berubah bentuk → deformitas lebih 
jelas.

4. Adanya infeksi jaringan penyambung 
dan berbagai tulang rawan di leher & 
kepala atau di saluran nafas atas 
(reaksi autoimun) akan mempercepat 
deformity → Cauliflower ear.
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1. Daun telinga terasa sakit sekali, panas dan 1. Daun telinga terasa sakit sekali, panas dan 1. Daun telinga terasa sakit sekali, panas dan 1. Daun telinga terasa sakit sekali, panas dan 
tegang.tegang.tegang.tegang.tegang.tegang.tegang.tegang.

2. Daun telinga bengkak, merah.2. Daun telinga bengkak, merah.2. Daun telinga bengkak, merah.2. Daun telinga bengkak, merah.
3. Dapat menjadi abses.3. Dapat menjadi abses.3. Dapat menjadi abses.3. Dapat menjadi abses.
4. Lobulus tidak ikut meradang.4. Lobulus tidak ikut meradang.4. Lobulus tidak ikut meradang.4. Lobulus tidak ikut meradang.
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Perikondritis diobati segera dengan antibiotika 
broadspektrum.

Jika ada sekret → hapusan kultur-tes sensitiviti.

Sering Penyebab Pseudomonas aeruginosa.Sering Penyebab Pseudomonas aeruginosa.

Obat terpilih (drug of choice) : Aminoglikosid.

Jika terbentuk abses subperikondrial, abses 
harus didrainase 

KomplikasiKomplikasiKomplikasiKomplikasi :  Cauliflower ear.
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1. Hematoma daun telinga 2. Perikondritis daun telinga
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3. Karsinoma sel skuamosa 4. The ear lobe crease
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5. Otitis eksterna obliterasi 6. Stenosis liang telinga yang 

dalam (Deep meatal stenosis)
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7. Membrana palsu liang 

telinga yang dalam 

(deep meatal false membrane)

8. Osteitis necrose benigna 

dari dasar liang telinga

14



9. Otomikosis karena 

Aspergillus niger liang 

telinga luar dengan 

perforasi membrana timpani

10. Papilloma liang telinga luar
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11. Eksostosis liang telinga
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