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I. Definisi 

•Perikondritis atau kondritis adalah 

infeksi bakterial dari perikondrium infeksi bakterial dari perikondrium 

atau tulang rawan (kondrium)



II. Etiologi 

Perikondritis atau kondritis ini dapat disebabkan :

– Inadekuat terapi selulitis daun telinga (pinna) dan 

otitis eksterna akut.

–Accidental atau surgical (sesudah aspirasi atau insisi –Accidental atau surgical (sesudah aspirasi atau insisi 

hematoma daun telinga)

– Burns 

Mikroorganisme penyebab pseudomonas aeruginosa.



III. Patologi 

• Infeksi superfisial dari liang telinga luar atau dari 
daun telinga menyebar lebih kedalam ke 
perikondrium.

• Pada stadium dini (early stages) pinna merah dan • Pada stadium dini (early stages) pinna merah dan 
nyeri, berlanjut jadi terbentuk abses sub 
perikondrium. 

• Tulang rawan kekurangan blood supply, nekrose 

tulang rawan, deformity daun telinga �cauliflower 
ear



IV. Gejala dan tanda

Gejala 

• Daun telinga terasa sakit 

• Warna merah

• Tegang • Tegang 

Tanda 

• Pinna merah dan tender

• Bengkak (generalized swelling of the pinna)

• Timbul abses daun telinga





V. Penatalaksanaan 

• Obat anti pseudomonas, amino glikosid 
(gentamisin) fluor kinolon (quinolon) seperti 
siprofloksasin.

• Kultur + test sensitivitas• Kultur + test sensitivitas

• Abses � insisi + pipa pengering (drain)









OTHEMATOMA / HEMATOMA DAUN OTHEMATOMA / HEMATOMA DAUN 

TELINGATELINGA

•• Sering terjadi pada anakSering terjadi pada anak--anakanak

•• Penyebab paling sering           TraumaPenyebab paling sering           Trauma

•• Lokasi :  Permukaan luar daun telinga, karena Lokasi :  Permukaan luar daun telinga, karena 
letaknya terbukaletaknya terbuka



Daun telinga

• Terdiri dari tulang rawan yang 
dilapisi kulit

• Tulang rawan ini memiliki 
bentuk yang ireguler dan 
bersambung dengan tulang bersambung dengan tulang 
rawan liang telinga luar. 

• Bagian daun telinga yang tidak 
memiliki tulang rawan adalah 
lobulus jaringan fibrosa. 



Patofisiologi Othematom :Patofisiologi Othematom :

Darah cepat terkumpul ( setelah trauma )           Darah cepat terkumpul ( setelah trauma )           
memisahkan perikondrium dgn memisahkan perikondrium dgn 

kondrium. Jika tidak segera ditangani, darah yg kondrium. Jika tidak segera ditangani, darah yg 
terkumpul akan menjadi jaringan ikat nekrosis terkumpul akan menjadi jaringan ikat nekrosis 
kondrium karena ada gangguan nutrisi. kondrium karena ada gangguan nutrisi. kondrium karena ada gangguan nutrisi. kondrium karena ada gangguan nutrisi. 

Massa yg berlekukMassa yg berlekuk-- lekuk ini (akibat trauma)lekuk ini (akibat trauma)

“ Cauliflower ears”“ Cauliflower ears”





Terapi :Terapi :

•• Pengeluaran segera darah yg terkumpul                 Pengeluaran segera darah yg terkumpul                 

teknik bedah aseptik teknik bedah aseptik 

Untuk menghindari timbulnya perikondritisUntuk menghindari timbulnya perikondritis

•• AB yg dpt mencakup AB yg dpt mencakup P.aeruginosa & B.PyocyneusP.aeruginosa & B.Pyocyneus ±±•• AB yg dpt mencakup AB yg dpt mencakup P.aeruginosa & B.PyocyneusP.aeruginosa & B.Pyocyneus ±±
5 hari5 hari

•• Balut tekan yg ketat (gips) minimum 48 Balut tekan yg ketat (gips) minimum 48 

jam jam 



OTITIS EKSTERNA

Peradangan dari kulit liang

telinga luar

DEFINISI:

Melihat bentuk infeksi di liang telinga, 

penyakit dibagi atas:

2. Otitis Eksterna Difusa

1. Otitis Eksterna Sirkumskripta Furunkulosis



FURUNKULOSIS
(Otitis eksterna sirkumskripta)

Furunkulosis dihubungkan dengan infeksi 

Gram positif  dari folikel rambut di liang telinga, 

biasanya disebabkan oleh stafilokokus aureus

Rasa tidak enak bertambah dengan pergerakan 

rahang



Beberapa furunkel mungkin bersatu 

membentuk Karbunkel (carbuncle) jika infeksi 
berlanjut tidak diterapi, akan timbul selulitis 

dan mungkin limfadenitis regional

Furunkulosis sering bersama-sama dengan Furunkulosis sering bersama-sama dengan 

Otitis Eksterna Difusa

Pada kasus berat, edema dapat menyebar 

ke sulkus post aurikular menyebabkan 

daun telinga terdorong ke depan



Kesulitan mendiagnosa timbul apabila liang 

telinga bengkak keseluruhan yang

menghalang pemeriksaan membrana 

timpani



Tabel 6.1

Perbedaan gambaran klinik Furunkulosis dan 

Mastoiditis akuta 

(Scott Brown)

Tanda Furunkulosis 
Mastoiditis 

akuta 

Post auricular 

tenderness 

Diffuse Maximal over 

mastoid antrum tenderness mastoid antrum 

Displacement of 

pinna 

Forwards Typically forward 

and down words 

Enlarged lymph 

nodes 

Present Absent 

Pressure on tragus 

and moving the 

pinna 

Pain No pain 

Mastoid   X – Rays Mastoid air cells 

 clean 

Mastoid air cells 

cloudy 

 



Manajemen dari furunkulosis memerlukan 

kehati-hatian dan aural toilet yang lembut 

(gentle cleaning)

Tampon (pack/wick) kasa diolesi/direndam 

Terapi

Tampon (pack/wick) kasa diolesi/direndam 
dalam krem steroid/antibiotik atau gliserin 

(tradisionil dengan ikhtamol/ichtamol) 

dimasukkan ke liang telinga akan mengurangi 

rasa sakit dan mengurangi bengkak



Tampon diganti setiap hari sampai lesi kering

Obat terpilih flukloksasilin atau sefradin, 

500 mg setiap 6 jam atau eritromisin jika 

penisilin alergi, di samping itu diberikan juga 

analgetika

Kebanyakan furunkel diresobsi spontan, 

terutama jika dipakaikan tampon (pack)

Tetapi jika drainase (bisul pecah) tidak terjadi 

dalam 24-48 jam, dilakukan insisi dari boil 

(bisul) dengan anestesi lokal



Pada kasus yang tidak responsif/infeksi rekuren, 

perlu dilakukan kultur dan tes sensitiviti, serta 

pemeriksaan apakah diabetes melitus



Otitis Eksterna Difusa sering timbul pada 

udara panas & lembab dan disebut “Tropical 
ear“ 

OTITIS EKSTERNA DIFUSA

Panas, kelembaban dan berenang mungkin 

faktor yang memperberat pada beberapa kasus, 

tapi faktor utama/paling penting adalah 

trauma lokal



Mengorek-ngorek telinga, mengeringkan 

liang telinga dengan kasar dengan handuk dan 

membersihkan telinga dengan jarum suntik, 

bagi orang yang tidak terlatih menyebabkan 

abrasi dan liang telinga merupakan tempat 

masuk dari mikroorganismemasuk dari mikroorganisme

Mikroorganisme yang biasanya didapati pada 

Otitis Eksterna Difusa adalah Pseudomonas 

aeruginosa, Basilus piosianius dan Stafilokokus 

aureus



Otitis Eksterna Difusa ada 2 stadium:

1. Stadium akut

2. Stadium kronik



1. Stadium akut

Pada stadium akut, rasa tidak enak di dan 

sekitar telinga; rasa sakit bertambah dengan 

bergeraknya rahang

Pada pemeriksaan, liang telinga merah,Pada pemeriksaan, liang telinga merah,

bengkak dan sangat sakit (very tender)

Didapati nanah di liang telinga dengan 

bertambahnya penyakit, epitel liang telinga 

deskuamasi membentuk massa seperti keju 

di liang telinga bagian dalam.



1. Dibuat hapusan →→→→ kultur →→→→ test sensitiviti

2. Liang telinga dibersihkan dengan hati-hati

3. Dipasang tampon/pack yang telah direndam 

Terapi

3. Dipasang tampon/pack yang telah direndam 

dengan liquor burowi saring

4. Sediaan topikal ini harus dipakai  hati-hati 

karena dapat menyebabkan alergi atau

mungkin dapat menyebabkan tumbuhnya 

jamur yang berlebihan



Referal ke spesialis kulit pada stadium ini, 

akan dapat merencanakan terapi penderita 

hipersensitiviti kontak

Penderita tetap menjaga telinga kering dan 

menghindari mengorek & menggosok telingamenghindari mengorek & menggosok telinga



2. Stadium kronik

Gejala utama stadium kronik ini iritasi dan 

telinga berair

Kurang pendengaran mungkin timbul oleh 

karena penumpukan debris di liang telingakarena penumpukan debris di liang telinga

Tidak didapati tenderness tapi mungkin 

didapati penebalan kulit liang telinga yang

mengakibatkan lumen bertambah kecil

Didapati pus & debris di liang telinga



Seperti fase akut, hati-hati membersihkan 

liang telinga dengan pembersihan yang baik 

bagian liang telinga dalam depan 

(deep anterior meatus recess = sinus meatus)

Terapi

(deep anterior meatus recess = sinus meatus)

Ini dilakukan di bawah mikroskop telinga

dengan menggunakan alat pengisap 

(suction)



Jika tampak jelas pembengkakan liang telinga, 

ini dapat dikurangi dengan pemasangan 

tampon/packing di liang telinga 12 mm yang 

tebal diolesi neomisin atau gentamisin atau 

antiseptik (klioquinol) yang dikombinasi dengan 

steroid.steroid.

Apabila tidak tampak pembengkakan liang

telinga dapat dioleskan krem antiseptik dan 

hidrokortison di liang telinga



Tetes telinga seperti soframisin atau 

gentamisin kombinasi dengan hidrokortison, 

efektif  dalam melawan infeksi pada stadium 

ini.



• Otomikosis adalah infeksi jamur pada liang

telinga.

OTOMIKOSIS

• Jamur didapati saprofit di liang telinga luar,

super impos dari penyakit penyebab otitis

eksterna.



Infeksi jamur terjadi lebih sering pada

udara panas & lembab

Otomikosis sering dijumpai pada penderita

yang menjalani operasi mastoid rongga

terbuka dan orang yang memakai alat bantuterbuka dan orang yang memakai alat bantu

dengar dengan tersumbatnya “ear moulds“



Jamur yang sering diisolasi pada otomikosis 

Aspergilus niger, Kandida albikan 

dermatofits dan Aktinomises

Jamur ini tertanam terutama pada stratum Jamur ini tertanam terutama pada stratum 

korneum dan berproliferasi setelah fase 

istirahat (dormant phase)



Rasa gatal keluhan yang sangat menonjol 

bersama-sama dengan rasa penuh di telinga 

atau rasa pekak dengan penumpukan debris 

basah di dalam liang telinga



Pada pemeriksaan liang telinga, tampak

massa putih keabu-abuan, menyempit, lapisan

seperti kertas basah berbintik-bintik mengisi

liang telinga

Konidiofor dari infeksi aspergilus niger akanKonidiofor dari infeksi aspergilus niger akan

tampak sebagai bintik-bintik hitam pada

debris atau sebagai filamen-filamen yang

menonjol di dinding liang telinga





Gambaran-gambaran tipikal ini tidak selalu 

dikenal dan jika kasus Ot. Ekst. gagal 

terhadap terapi, kemungkinan infeksi 

jamur harus dipikirkan

Diagnosa selalu dikonfirmasi dengan Diagnosa selalu dikonfirmasi dengan 

pemeriksaan mikroskopis dari debris atau 

dengan kultur



Terapi

Terapi infeksi jamur saprofit : 

• Ear toilet

Cara/keadaan ini paling baik dilakukan 

dengan alat pengisap (suction) atau diirigasi 
jika membran timpani tidak perforasi.jika membran timpani tidak perforasi.

• Obat antifungal spesifik dapat dioleskan 

seperti nistatin yang terutama efektif  

terhadap spesies kandida tapi kurang aktif  

melawan Aspergilus.



Klotrimazol sangat efektif  sebagai 

antifungal apabila dipakai sebagai krem 1% 

di liang telinga

Larutan asam asetat 2 %, dapat digunakan 

sebagai tetes telinga pada penatalaksanaan sebagai tetes telinga pada penatalaksanaan 

otomikosis.



OTITIS EKSTERNA HEMORAGIKA

(BULLOUS MYRINGITIS)

Keadaan ini karakteristik dengan pembentukan 

vesikula purple pada membran timpani dan kulit 

liang telinga bagian medialliang telinga bagian medial

Warna purple berhubungan dengan efusi 

hemoragis yang mengisi vesikula



Rasa sakit yang hebat, merupakan gejala 

pertama dan sekretnya serous

Sanguineus mungkin terjadi akibat pecahnya 

bula/vesikula

Rasa sakit tidak hilang karena keluarnya sekret

Pada kasus yang tidak komplikasi telinga tengah 

tidak terlibat dan pendengaran tetapi normal



Etiologi tidak jelas disangka infeksi virus

Pada kasus influenza epidemika banyak terlihat 

kasus Ot. Ekst. Hemoragika dan tampak 

adanya hubungan antara kedua keadaan ini



Terapi

1. Analgesik untuk rasa sakit dan menjaga 

telinga tetap bersih & kering

2. Antibiotika tidak berpengaruh pada 

perjalanan penyakit. Bulla jangan 

dipecahkan karena tidak berguna untuk 

menghilangkan gejala dan mungkin 

mengakibatkan infeksi sekunder







11. Eksostosis liang telinga


