
ABSES PERITONSIL



DEFINISI

Abses peritonsil merupakan abses di antara kapsul tonsil dan 

perbatasan dinding lateral faring (m. constrictor superior). 

Akumulasi pus tersebut diakibatkan oleh tonsilitis supuratif.

Abses peritonsil disebut juga sebagai Quinsy. 



ETIOLOGI

• Abses peritonsil terjadi sebagai akibat dari komplikasi tonsilitis 

akut berulang yang tidak mendapatkan terapi adekuat atau 

infeksi yang bersumber dari kelenjar mukus Weber di kutub 

atas tonsil.

• Biasanya kuman penyebabnya sama dengan kuman penyebab 

tonsilitis.

Organisme aerob

Organisme anaerob

• Streptococcus pyogenes
• Streptococcus milleri
• Haemophillus influenzae
• Staphylococcus aureus

• Mikroba peptostreptococcal
• Prevotella 
• Fusobacterium spesies
• Porphyromonas 



PATOGENESIS

Tonsilitis eksudatif tidak di tatalaksana dengan adekuat →

infiltrasi pus ke ruang potensial peritonsil → palatum molle 

membengkak berisi pus →mendorong tonsil →mendorong 

uvula ke sisi kontralateral lesi

Peradangan berlanjut → infiltrasi ke jaringan sekitar → iritasi 

m. pterigoid interna → trismus



GEJALA DAN TANDA KLINIS





DIAGNOSIS
ANAMNESIS → Sesuai dengan gejala klinis abses peritonsil

Pemeriksaan Fisik

• Keadaan umum

lemah

• Demam 

• Sulit membuka

mulut

• Banyak liur

Pemeriksaan mulut dan orofaring

• Sulit dilakukan karena

adanya trismus

• Pembengkakan tonsil 

• Palatum molle unilateral 

sesuai sisi yang sakit

• Palatum molle terdorong

ke media inferior, hiperemi, 

dan bila telah terbentuk

pus akan terdapat fluktuasi. 

• Uvula terdorong ke sisi 

kontralateral 

• Orofaring menyempit

Aspirasi dengan jarum atau
pungsi

• Pada daerah yang 

paling berfluktuasi

merupakan tindakan

diagnosis yang akurat

untuk memastikan

abses peritonsil



TATALAKSANA

• Pemberian antibiotika dosis tinggi dan obat 

simtomatik.

• Pungsi dan aspirasi disertai antibiotik parenteral (drug 

of choice: penicillin + metronidazole)

• Insisi dan mengeluarkan nanah disertai pemberian 

antibiotika secara parenteral atau peroral.

• Segera tonsilektomi disertai pemberian antibiotika 

parenteral.

• Pemberian steroid.





TONSILEKTOMI

Tonsilektomi adalah terapi absolut penderita abses 

peritonsil. Dianjurkan dilakukan setelah infeksi ‘tenang’.

1. Tonsilektomi ‘a’ chaud → tonsilektomi dilakukan 

bersama-sama dengan tindakan drainase abses.

2. Tonsilektomi ‘a’ tiede → tonsilektomi dilakukan 3 – 4 

hari sesudah dilakukan drainase abses

3. Tonsilektomi ‘a’ froid → tonsilektomi dilakukan 3 – 6 

minggu setelah dilakukan drainase abses



TERIMA KASIH


