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1. Kedokteran       I. Judul



SAMBUTAN KETUA UMUM KOLEGIUM
ILMU KESEHATAN THT-KL INDONESIA

P uji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena  berkat bimbingan  serta petunjuk-Nya buku 
Infeksi leher dalam dapat diterbitkan. Buku ini menunjukkan, bahwa produk sebuah perguruan 

tinggi bukan hanya sarjana, magister, doktor dan  keahlian profesi saja, akan tetapi produk ilmiah 
berupa karya ilmiah yang dapat digunakan oleh kalangan ilmuwan, para praktisi maupun masyarakat 
serta juga temuan-temuan berupa paten, merupakan bagian penting bagi sebuah perguruan tinggi . 

 Buku Infeksi leher dalam yang disusun oleh Prof. Dr. dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp THT-KL(K) 
merupakan contoh buku ilmiah yang dapat digunakan para praktisi kedokteran, sehingga bisa 
membantu meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini menggambarkan keberadaan perguruan tinggi 
tidak hanya sekedar menara gading, namun dengan produk ilmiah yang dihasilkan, dapat berperan 
serta bagi program pengabdian masyarakat. 

 Kolegium Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher (THT-KL)  Indonesia 
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya  kepada Prof. Dr. dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, 
Sp.THT-KL(K) atas karyanya ini, karena disela-sela kesibukan beliau yang sangat padat, masih dapat 
menyumbangkan darma baktinya bagi masyarakat luas, sehingga dapat menjadi teladan bagi kita 
semua. 

 Selamat atas karyanya, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan darma 
bakti, khususnya di dunia pendidikan kedokteran.

Bandung, Oktober 2012

Ketua Umum Kolegium Ilmu Kesehatan 
THT-KL Indonesia

Prof.Dr.dr.Thaufiq Boesoirie, MS.,Sp THT-KL(K)





SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS 
KEDOKTERAN UNHAS

Pertama-tama perkenankan saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
Prof.Dr.dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp.THT-KL(K) atas diterbitkannya buku infeksi leher dalam 

ini.

 Penulis sebagai seorang Guru Besar dalam bidang Kesehatan THT-KL, telah memberikan 
kontribusi kepada upaya untuk mengenali, memahami dan menanggulangi penyakit infeksi  leher 
dalam yang kadang sulit untuk dikenali karena letak anatominya.

 Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk mencapai kompetensi 
yang diharapkan, dokter yang sedang menjalani proses pendidikan spesialis THT-KL serta dokter 
praktek.  

 Semoga dengan diterbitkannya buku ini, upaya penanggulangan infeksi leher dalam dapat 
menurunkan tingkat morbilitas dan mortalitas di masyarakat.

Makassar, 16 Oktober  2012

Dekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Hasanuddin,

Prof.dr.Irawan Yusuf, Ph.D





KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankan saya memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah 
SWT, oleh karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini yang berjudul 

Infeksi Leher Dalam, berhasil rampung dan diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan suntingan 
dari berbagai buku dan publikasi ilmiah terbaru, yang membahas tentang anatomi leher bagian dalam, 
profil penderita infeksi leher dalam, modalitas dan temuan radiologis, terapi empiris, komplikasi dari 
infeksi leher dalam yang disertai dengan ilustrasi tiga kasus dari abses leher dalam sebagai komplikasi 
infeksi odontogenik dan faktor pencetus dan pencegahan  infeksi nosokomial.

 Selanjutnya kita ketahui bersama, bahwa ruang leher dalam mempunyai potensi dan erat 
kaitannya dengan organ yang berada di sekitarnya. Jika pada salah satu bagian dari ruang tersebut 
terinfeksi oleh kuman maupun bakteri, maka infeksi dapat menyebar luas hingga membuat ruang 
infeksi semakin besar. Apabila mengenai saraf, pembuluh darah, tulang dan jaringan sekitarnya, 
dapat menyebabkan sekuele (gejala sisa) seperti disfungsi neural, erosi vaskular atau trombosis dan 
osteomielitis.

 Pengetahuan akan hubungan ruang dalam leher dan wajah perlu untuk diketahui dan dipahami 
terlebih dahulu, untuk dapat mengerti tentang penyebab, gejala, komplikasi dan penanganan dari 
infeksi leher dalam itu sendiri. Diagnosis infeksi leher dalam ditegakkan berdasarkan anamnesis, 
pemeriksaan fisis serta pemeriksaan penunjang. Penggunaan antibiotik yang begitu luas dan tidak 
adekuat , bisa menyebabkan penderita datang terlambat berobat, dimana keluhan dan gejala klinis 
tersamarkan. Jika tidak segera ditangani, berpotensi sebagai penyebab kematian.

 Diharapkan buku ini bermanfaat bagi  pembaca, khususnya  para dokter yang bertugas di 
daerah perifer sebagai referensi dan bahan bacaan lanjutan untuk penanganan infeksi leher dalam di 
Indonesia.



x Infeksi Leher Dalam

 Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum Kolegium THT-KL Indonesia, 
Prof.Dr.dr.Thaufiq Boesoirie, MS., Sp.THT-KL (K), Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 
Prof.dr.Irawan Yusuf, Ph.D dan  Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.Dr.dr.Idrus Paturusi, Sp.BO 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyusun hingga diterbitkannya buku 
ini.

 Penulis  sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok – Kepala 
Leher Fakultas Kedokteran Unhas, merasa tertarik dan terpanggil untuk menulis, berkat dorongan 
ayahanda Prof.Dr.Rahardjo Adisasmita, M.Ec  dan ibunda tercinta Andi Hafsah Pakki, suami Ir.Akhmad 
Azis, MT dan putri tungggal tersayang Cita Nurinsani. Untuk itu, penulis ucapkan penghargaan yang 
sangat tulus dari lubuk hati terdalam.

 Kepada semua pihak, khususnya penerbit Graha Ilmu yang telah membantu merampungkan 
dan memungkinkan penerbitan buku ini, tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih. Akhirnya 
kepada para mahasiswa dan akademisi yang tertarik untuk memiliki buku ini, penulis  menghaturkan 
apresiasi yang tinggi. Amin

Makassar, 16 September 2012

Penulis
Prof.Dr.dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp.THT-KL(K)


