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Lasten akuutti mastoidiitti
Äkillinen kartiolisäkkeen tulehdus eli a
kuutti
mastoidiitti kehittyy äkillisen välikorvatulehduksen levitessä välikorvasta ohimoluun kartiolisäkkeeseen. Tapauksista yli puolet todetaan alle
2-vuotiailla ja 90 % alle 8-vuotiailla. Lasten akuutin mastoidiitin diagnoosi on kliininen ja perustuu äkillisen välikorvatulehduksen yhteydessä todettaviin mastoidialueen tulehduslöydöksiin. Selvästi yleisin taudinaiheuttaja on S. pneumoniae,
toiseksi yleisin on S. pyogenes. Lasten akuutti
mastoidiitti vaatii päivystyksellistä korvalääkärin arviota ja sairaalahoitoa. Hoidon kulmakivet
ovat päivystyksellinen tärykalvon putkitus, välikorvaeritteen bakteeriviljely ja suonensisäinen
mikrobilääkitys. Yleisin mastoidiitin komplikaatio on luukalvon alaisen paiseen muodostuminen, mutta septisen yleisinfektion sekä muiden
ohimoluun ja kallonsisäisten komplikaatioiden
mahdollisuus on pidettävä mielessä. Epäiltäessä
komplisoitunutta akuuttia mastoidiittia tarvitaan myös päivystyksellistä kuvantamista, ensi
sijaisesti magneettikuvausta. Oikein kohdistetulla ja ajoitetulla hoidolla lasten paranemisennuste on hyvä ja pysyvät haitat harvinaisia.
Lasten äkillinen välikorvatulehdus paranee
useimmiten hyvin, mutta sen komplikaatiot
saattavat olla vakavia ja vaatia päivystyksel
listä hoitoa. Akuutti mastoidiitti kuuluu äkil
lisen välikorvatulehduksen ohimoluunsisäi
siin komplikaatioihin. Välikorvatulehduksen
komplikaatioista on olemassa tuore katsaus
artikkeli (1). Esitämme kirjallisuuden ja oman
kokemuksemme perusteella lasten akuutin
mastoidiitin diagnostiikkaa ja hoitoa ohjaavan
hoitopolun (KUVA ).

Patogeneesi
Ohimoluun kartiolisäkkeen ilmalokerosto
(mastoidilokerosto) kehittyy jo sikiöaikana ja

on ilmapitoinen pian syntymän jälkeen. Mas
toidilokeroston tilavuuden kasvu on nopeinta
ikävuosina 2–6, ja aikuisen lokerostoa vastaa
va koko saavutetaan noin 10 vuoden iässä (2).
Välikorvaontelosta on suora yhteys (aditus)
mastoidilokerostoon, ja niitä verhoaa yhtenäi
nen limakalvo. Välikorvatulehduksessa tuleh
duserite voi työntyä mastoidilokerostoon, ja
tulehduksen edetessä paine lokerostossa kas
vaa. Tämä voi aiheuttaa mastoidilokeroiden
yhdistymisen märkäonteloksi. Tulehdus voi
myös levitä ympäröiviin rakenteisiin. Jos adi
tus turpoaa umpeen, tulehdusprosessi voi jat
kua salakavalasti mastoidilokerostossa, vaikka
välikorvan tilanne jo rauhoittuisi (3, 4).

Ilmaantuvuus ja taudinaiheuttajat
Lasten akuutin mastoidiitin ilmaantuvuus
länsimaissa on n. 1–4/100 000/v. Tapaukset
painottuvat alle kouluikäisiin (5). Tuoreessa
ruotsalaisessa 678 potilaan aineistossa ilmaan
tuvuus oli 2,5/100 000/v, joista 55 % todettiin
alle 2-vuotiailla (6). HUS-alueella lasten akuu
tin mastoidiitin ilmaantuvuus oli 2/100 000/v
ajanjaksolla 2003–2012 (58 potilasta, julkai
sematon aineisto).
Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Austra
liassa lasten välikorvatulehdukseen määrätään
antibioottihoito n. 96 %:ssa todetuista tapauk
sista ja akuutin mastoidiitin ilmaantuvuus on
1,2–2/100 000/v. Maissa, joissa mikrobilääk
keiden käyttö välikorvatulehdukseen on vähäi
sempää, ilmaantuvuus on suurempi. Esimerkik
si Norjassa ja Tanskassa mikrobilääkitys määrä
tään noin 70 %:lle ja mastoidiitin ilmaantuvuus
on noin 4/100 000/v (5). Lasten äkillisen väli
korvatulehduksen yleisimmät taudinaiheuttajat
ovat suomalaisen rokotetutkimuksen perus
teella Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae ja Moraxella catarrhalis, kukin noin
25 %:n osuudella (7). Jakauma eroaa oleellises
ti lasten akuutin mastoidiitin taudinaiheuttajien
länsimaisesta jakaumasta (TAULUKKO 1).
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Epäily lapsen latentista tai
subakuutista mastoidiitista
Yli viikon jatkunut
äkillisen välikorvatulehduksen taudinkuva
asianmukaisesta antibioottihoidosta huolimatta
Korvakipu, kuumeilu tai
korvan erittäminen jatkuu

Lapsen akuutti mastoidiitti

Kliinisesti
komplisoitumaton
mastoidiitti

Laboratoriokokeet *
Lääkehoito**
Päivystyksellinen tympanostomia
Kuulontutkimus

Epäily ohimoluunsisäisestä
mastoidiitin komplikaatiosta

Subperiosteaalinen, zygomaattinen
tai Bezoldin absessi;
osteomyeliitti, kasvohermohalvaus,
nystagmus/labyrintiitti

Laboratoriokokeet*
Lääkehoito**
Päivystyksellinen magneettikuva
(TT:n harkinta)
Päivystyksellinen tympanostomia
ja mastoidektomia***
Kuulontutkimus

Hyvä vaste

Huono vaste tai epäily
komplikaatiosta

Jatkohoito konservatiivinen

Päivystyksellinen
MK

Antibioottihoito i.v. kunnes
selkeä kliininen rauhoittuminen
eikä korva enää eritä

Mastoidektomia tai
muu tarvittava lisähoito

Kotiutuksen jälkeen
antibiootti p.o. 10 vrk; 14 vrk,
jos streptokokki A -positiivisuus;
kuurin päättyessä kontrolli
Loppukontrolli + kuulontutkimus
n. 1 kk:n kuluttua, tarvittaessa
yksilöllinen jatkoseuranta

Äkillinen välikorvatulehdus (14 vrk:n sisään)
ja korvalehden siirotus, korvalehden takainen
punoitus, turvotus, kipu, arkuus, fluktuaatio
(väh. 2 löydöstä) tai korvakäytävän
takaseinän pullotus (paise)
Epäily kallonsisäisestä
mastoidiitin komplikaatiosta
tai septisestä yleisinfektiosta

Meningismi, tajunnan tason lasku,
neurologiset oireet, yleistilan lasku

Tehohoito, diagnostiikka ja
kuvantaminen lasten
tehostetun hoidon yksikössä
Tilanteen vaatima operatiivinen
ja muu hoito yhteistyössä
korvalääkärin kanssa

Otogeenisessa meningiitissä
tarkka kuulon seuranta
Kuuroutumistilanteessa
kiireellinen kuvantaminen (TT)
ja sisäkorvaimplantaatio

* Laboratoriokokeet: TVK; CRP; streptokokki A -pikatesti sekä nielusta että välikorvaeritteestä;
laaja bakteeriviljely nielusta; aerobi- ja anaerobibakteeriviljelyt välikorvaeritteestä. Kuumeiselta veriviljelyt.
** Streptokokki A -pikatesti negatiivinen: kefuroksiimi i.v. 100 mg/kg/vrk (ad 4,5 g) jaettuna 3 antokertaan;
metyyliprednisoloni p.o./i.v. 1–2 mg/kg*1/vrk (ad 64 mg) ; siprofloksasiini-hydrokortisonitipat 3 gtt*3 vrk.
Streptokokki A -pikatesti positiivinen: G-penisilliini i.v. 200 000 KY/kg/vrk jaettuna 4 antokertaan; metyyliprednisoloni p.o./i.v. 2 mg/kg*1 vrk (ad 64 mg); siprofloksasiini-hydrokortisonitipat 3 gtt*3 vrk
***Päivystysaikana pelkkä subperiosteaalisen absessin dreneeraus tympanostomian yhteydessä on mahdollinen
ensivaiheen toimenpide. Kasvohermohalvaus, labyrintiitti tai sensorineuraalinen kuulon heikkeneminen puoltavat mastoidektomiaa, mutta jos oireet helpottavat nopeasti tympanostomian ja lääkehoidon myötä, voidaan
nämä tapaukset hoitaa kuten komplisoitumaton mastoidiitti.

KUVA. Lasten akuutin ja subakuutin mastoidiitin hoitoalgoritmi HYKS:n korvaklinikassa.
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Selvästi yleisin lasten akuutin mastoidiitin
aiheuttaja on S. pneumoniae (33,8 %). Toi
seksi yleisin eristetty patogeeni on Streptococcus pyogenes (10,4 %), vaikka sen on arvioitu
aiheuttavan vain noin 3 % lasten äkillisistä
välikorvatulehduksista (8). Kliinisen koke
muksen perusteella S. pyogeneksen aiheutta
man mastoidiitin taudinkulku on keskimää
räistä nopeampi, rajumpi ja johtaa useammin
komplikaatioihin. Seuraavaksi yleisimmät
taudinaiheuttajat ovat Pseudomodas aeruginosa
(6,0 %) ja Streptococcus aureus (4,9 %). Huo
mattavaa on, että H. influenzae (3,9 %) ja
M. catarrhalis (0,3 %) ovat selvästi aliedus
tettuina verrattuna niiden yleisyyteen lasten
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äkillisen välikorvatulehduksen aiheuttajina.
Tämä kuvastaa bakteerien erilaista virulenssia.
HUS-alueella lasten mastoidiittien yleisimmät
taudinaiheuttajat olivat vuosina 2003–2012
S. pneumoniae (36 %), S. pyogenes (10 %) ja
P. aeruginosa (9 %) (julkaisematon aineisto).
Lasten mastoidiiteista sekainfektio todetaan
vain noin 7 %:ssa tapauksia (9, 10, 11, 12, 13,
14).
Pneumokokkirokotteiden käytön ei ole
osoitettu vaikuttavan lasten mastoidiitin il
maantuvuuteen tai taudinkuvaan. S. pneumoniae säilyi selvästi yleisimpänä taudinaiheut
tajana myös rokotteiden käyttöönoton jälkeen
(4, 15).

Taudinkuva ja diagnostiikka
Lasten akuutin mastoidiitin diagnoosi on
kliininen ja perustuu äkillisen välikorvatu
lehduksen yhteydessä todettaviin mastoidi
alueen löydöksiin (TAULUKKO 2). Taudinkuva
vaihtelee melko lievästä ja hitaasti etenevästä
paikallisesta tulehduksesta äkilliseen ja voima
kasoireiseen yleisinfektioon. Lapsilla akuutin
mastoidiitin klassinen löydös on luukalvon
tulehduksesta johtuva korvantauspoimun tur
votus. Tämä aiheuttaa korvalehden siirotuk
sen, joskaan se ei aina ole todettavissa. Muita
mastoidialueen paikallisia oireita ovat kipu,
punoitus ja turvotus sekä löydöksinä painelutai koputusarkuus. Mastoidin fluktuaatio viit
taa subperiosteaalisen absessin kehittymiseen.
Laajassa ruotsalaisaineistossa tilastoitiin
oireet ja löydökset akuutin mastoidiitin to
tea
mis
hetkellä (6). Tärykalvostatus sopi
äkilliseen välikorvatulehdukseen 97 %:lla, ja
neljänneksellä välikorvasta purkautui eritettä
spontaanin tärykalvon puhkeamisen merk
kinä. Terve tärykalvo tai liimakorva todettiin
vain harvoin (1–2 %:lla). Tällöinkin taustalla
oli äkillinen välikorvatulehdus parin edeltä
neen viikon ajalta. Noin 60 % lapsista oli kuu
meisia, mutta vain noin 4 %:lla yleistilassa oli
huomattavia muutoksia. Korvaoireita oli ollut
3–4 vuorokauden ajan ja yleisoireita noin 8
vuorokauden ajan. Oireiden kesto ennen diag
noosihetkeä oli sitä lyhyempi, mitä pienem
mästä lapsesta oli kyse. CRP-arvo vaihteli noin
60–100:n välillä (6).
Lasten akuutissa mastoidiitissa kuvanta
mista tarvitaan komplikaatioita epäiltäessä.
Historiallisesti tietokonetomografia (TT) on
ollut käytetyin kuvantamistutkimus mastoi
diitin diagnostiikassa. Se osoittaa luotettavasti
mastoidilokeroston luuseptojen tuhoutumi
sen, joka on rajun taudinkuvan merkki. Sen
saatavuus päivystysaikana on hyvä, ja kuvauk
sen kesto lyhyt. Varjoainetehosteinen MK on
TT:tä luotettavampi mastoidiitin komplikaa
tioiden havaitsemisessa varsinkin kallonsisäi
sessä tilassa (3). Sen etuna TT:hen verrattuna
on myös säderasituksen välttäminen, mutta
haittoina on pidempi kuvausaika ja huonompi
saatavuus päivystysaikana. Näkemyksemme

TAULUKKO 1. Lasten akuutin mastoidiitin bakteeriviljely
löydökset ajankohtaisissa länsimaisissa aineistoissa (4, 6, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25).
Löydös bakteeriviljelyssä

Potilaita
(n = 1 605)

Osuus
(%)

Ei bakteerikasvua

530

33,0

Streptococcus pneumoniae

543

33,8

Streptococcus pyogenes

167

10,4

Pseudomonas aeruginosa

96

6,0

Staphylococcus aureus

79

4,9

Haemophilus influenzae

63

3,9

Koagulaasinegatiiviset
Staphylococcus-lajit

62

3,9

Fusobacterium-lajit

20

1,2

TAULUKKO 2. Lasten akuutin mastoidiitin kliiniset diagnostiset kriteerit sekä löydösten yleisyys diagnoosivaiheessa (6, 26).
Akuutin välikorvatulehduksen aikana tai
siitä 14 vrk:n kuluessa kehittyvä

(n = 678), (6)
(%)

Vähintään 2 seuraavista:
korvalehden siirotus

87

korvalehden takainen punoitus

87

korvalehden takainen turvotus

67

korvalehden takainen kipu

50

korvalehden takainen fluktuaatio
tai korvakäytävän takaseinän pullotus (paise)

mukaan magneettikuvauksen tulisi olla ensi
sijainen kuvantamismuoto lasten akuutissa
mastoidiitissa ja TT:n toissijainen, tarvittaessa
tehtävä lisätutkimus.
Mastoidilokeroston varjostumista voidaan
havaita MK:ssa jo pelkän välikorvan alipai
neisuuden, seroosin otiitin tai äkillisen väli
korvatulehduksen yhteydessä (16). Tällainen
”radiologinen mastoidiitti” on yleinen sivu
löydös lapsipotilailla ylähengitystieinfektion
yhteydessä, ja siksi hoidon tarve arvioidaan
kliinisen kuvan perusteella. Isommilla lapsilla
ja aikuisilla esiintyvä subakuutti mastoidiitti
muistuttaa pitkittynyttä välikorvatulehdus
ta, jossa edeltävä antibioottihoito voi peittää
mastoidialueen löydökset. Tilaa on epäiltävä,
jos äkillisessä välikorvatulehduksessa korva
kipu, korvan erittäminen tai kuumeilu jatkuvat
yli viikon asianmukaisen mikrobilääkityksen
aloittamisesta.

9
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88 Lasten akuutin mastoidiitin diagnoosi on kliininen
ja perustuu äkillisen välikorvatulehduksen yhtey
dessä todettaviin mastoidialueen tulehduslöydök
siin.
88 Hoidon kulmakivet ovat päivystyksellinen täry
kalvon putkitus, välikorvaeritteen bakteeriviljely ja
suonensisäinen mikrobilääkitys.
88 Epäiltäessä komplisoitunutta mastoidiittia tarvi
taan päivystyksellistä kuvantamista ensisijaisesti
MK:lla.
88 Jos epäillään kallonsisäistä komplikaatiota tai sep
tistä yleisinfektiota, tarvitaan hoitoa lastentautien
teho-osastolla.
88 Lasten mastoidiittitapauksista yli 50 % tode
taan alle 2-vuotiailla lapsilla, joilla taudinkuva on
useimmiten akuutti.
88 Kouluikäisillä lapsilla tavataan myös pitkittynyt
tä välikorvatulehdusta muistuttavaa subakuuttia
mastoidiittia.

Mastoidiitin komplikaatiot
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Akuutissa mastoidiitissa infektio voi levitä
välikorvasta ja mastoidilokerostosta ympä
röiviin rakenteisiin luukalvon tulehduksen ja
luueroosion välityksellä, tromboflebiittinä tai
anatomisia reittejä pitkin. Absessimuodostus
luueroosion seurauksena suuntautuu useim
miten lateraalisesti, jolloin mastoidin kärjen
päälle kehittyy subperiosteaalinen absessi.
Leviäminen voi tapahtua myös inferiorisesti
(Bezoldin absessi), anteriorisesti (zygomati
cus-absessi), korvakäytävän takaseinän läpi
(korvakäytävän absessi) tai korvatorven suun
taan (para- tai retrofaryngeaalinen absessi).
Verisuonitromboosi tai infektion sentraalinen
leviäminen ovat myös mahdollisia. Infektio voi
aiheuttaa sisäkorvaperäisiä oireita (kuulonlas
ku, huimaus, silmävärve), sisäkorvatulehduk
sen (labyrintiitti) tai kasvohermohalvauksen.
Lasten akuutin mastoidiitin komplikaatiot on
koottu TAULUKKOON 3 . Jonkinlainen kompli
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kaatio todettiin 22 %:ssa tapauksista, joista
yleisin oli subperiosteaalinen absessi (16,5 %).
Vaikka komplisoitunut akuutti mastoidiitti voi
lapsella olla hengenvaarallinen, läpikäydyissä
ajankohtaisissa julkaisuissa ei raportoitu yh
tään kuolemantapausta eikä pysyviä haittoja
todettu kuin yksittäistapauksissa. HUS-alueen
aineiston 58 potilaalla 2003–2012 todettiin
subperiosteaalinen absessi 17 %:lla, kasvo
hermohalvaus 5 %:lla tai jokin kallonsisäinen
komplikaatio 3 %:lla (julkaisematon aineisto).
Historiallisesti länsimaissa (ja nykyäänkin ke
hittyvissä maissa) äkillinen välikorvatulehdus
ilman mitään mikrobilääkitystä johti mastoi
diittiin noin 5–10 %:lla ja kuolleisuus oli mer
kittävää (17, 18).

Mastoidiitin hoito
Hoito tähtää tulehduseritteen poistamiseen
välikorvasta ja mastoidilokerostosta, tulehdus
reaktion pysäyttämiseen sekä komplikaatioi
den estoon. Kirurgisen hoidon laajuus vali
taan taudinkuvan perusteella. Lääkehoidossa
yhdistetään systeeminen ja paikallinen hoito.
Nykyään pääasiallisesti käytössä olevat kirur
giset hoitomuodot yleisyyksineen on koottu
TAULUKKOON 4 . Yleisin leikkaustoimenpide oli
tärykalvopisto tai ‑putkitus, joka tehtiin noin
69 %:lle. Kartiolisäkkeen lokeroston puhdis
tusleikkaus eli mastoidektomia tehtiin noin
29 %:lle. Subperiosteaalinen absessi tyhjen
nettiin ilman mastoidektomiaa noin 9 %:ssa
tapauksista. Vuosina 2003–2012 HUS-alueen
lasten mastoidiittitapauksissa 90 %:lle tehtiin
tärykalvopisto tai -putkitus ja 36 %:lle lisäksi
mastoidektomia (julkaisematon aineisto).
Kirurgisen hoidon ohella tärkeässä asemas
sa on systeeminen ja paikallinen antibiootti
hoito, jotka tulisi aloittaa heti bakteeriviljely
näytteiden ottamisen jälkeen. Antibioottihoito
aloitetaan empiirisesti huomioiden todennä
köiset taudinaiheuttajat ja niiden resistenssi
tilanne. Suomessa S. pneumoniae ‑kannoista
noin 20 % reagoi normaalia huonommin pe
nisilliiniin, mutta varsinaisesti penisilliini
resistenttejä kannoista on vain noin 3 % (19).
S. pyogeneksen herkkyys penisilliinille on hyvä.
P. aeruginosa ‑kannoista siprofloksasiinille re

sistenttejä on noin 10 %. Nämä huomioiden
suosimme ensisijaisena systeemisenä antibi
oottina suonensisäistä kefuroksiimia.
Kokemuksemme mukaan välikorvaan ilmas
tointiputken kautta annosteltava paikallinen
antibioottitippa yhdistettynä päivittäiseen keit
tosuolahuuhteluun ja imukuivaukseen pitivät
ilmastointiputken avoimena ja ovat oleellisia
tulehduksen hoidossa. Paikallinen kortikoste
roidivalmiste vähentää välikorvan (ja adituk
sen) limakalvoturvotusta ja siten edistää para
nemista. Markkinoilla olevista korvatipoista
pidämme käyttökelpoisimpana siprofloksasii
ni-hydrokortisoniyhdistelmävalmistetta, jota
käytämme empiirisenä ensisijaisena korvatip
pana lapsen akuutissa mastoidiitissa.
Sekä systeemistä että paikallista antibiootti
hoitoa muutetaan tarvittaessa bakteeriviljely
vastausten ja lääkeherkkyystulosten perus
teella. Kortikosteroidihoidon tehosta akuutin
mastoidiitin hoidossa ei ole julkaistuja tutki
muksia, mutta antibioottihoitoon yhdistetyn
systeemisen prednisolonihoidon on osoitettu
nopeuttavan välikorvatulehduksen parane
mista aiemmin putkitetuilla lapsilla (20, 21).
Tähän ja kliiniseen kokemukseen perustuen
käytämme systeemistä kortikosteroidia lapsil
la osastohoidon ajan.

Hoitoalgoritmi HYKS:n
korvaklinikassa
Jos lapsella todetaan kliinisesti komplisoitu
maton mastoidiitti, tärykalvoputki asetetaan
päivystyksellisesti ja korvaeritteestä otetaan
mikrobiologiset näytteet (aerobinen ja anaero
binen bakteeriviljely, S. pyogenes ‑pikatesti).
Tulovaiheessa otetaan nielun laaja bakteerivil
jely, nielun S. pyogenes ‑pikatesti ja verinäyttei
tä (KUVA).
Potilas otetaan osastohoitoon ja aloitetaan
suonensisäinen antibioottihoito, paikallishoi
to korvakäytävään antibioottitipoilla sekä li
makalvoturvotuksen vähentäminen systeemi
sellä ja paikallisella kortikosteroidilla. Strepto
kokki A ‑pikatestin tuloksen perusteella vali
taan mikrobilääke ja aloitetaan paikallishoito
(KUVA ). Korva puhdistetaan päivittäin. Heti
kun bakteeriviljely- ja lääkeherkkyystulokset

TAULUKKO 3. Lasten akuutin mastoidiitin komplikaatiot ajankohtaisissa länsimaisissa aineistoissa (6, 10, 11, 12, 14, 22).
Komplikaatio

Potilaita
(n = 1 469)

Osuus
(%)

Komplikaatiot yhteensä

329

22,2

Subperiosteaalien absessi

242

16,5

Muut kallonulkoiset komplikaatiot
Kasvohermohalvaus, n. abducens
  -halvaus
Labyrintiitti (kuulonlasku, huimaus)
Absessit: korvakäytävän, Bezoldin,
  infratemporaalinen, retrolaby  rintaarinen
Torticollis
Postoperatiivinen infektio

32

2,4

Kallonsisäiset komplikaatiot
Sinustromboosi
Meningiitti, meningoenkefaliitti
Absessit: epiduraalinen, subduraa   linen, isoaivojen, pikkuaivojen
Pikkuaivoinfarkti, aivorunkoinfarkti
Postoperatiivinen likvorivuoto
Kohonnut kallonsisäinen paine

63

4,3

TAULUKKO 4. Lasten akuutin mastoidiitin leikkaustoimenpiteet ajankohtaisissa länsimaisissa aineistoissa (6, 9, 11, 12, 14,
22, 23, 24, 25).
Leikkaustoimenpide

Potilaita
(n = 1 576)

Osuus
(%)

Tärykalvopisto tai -putkitus

961 ( / 1 388)*

69,2

Mastoidektomia

457 ( / 1 576)*

29,0

Subperiosteaalisen absessin
avaus tai tyhjennys aspiroiden
(erillisenä toimenpiteenä mastoidektomian sijaan)

106 ( / 1 153)*

9,2

* Prosenttiosuus laskettu vertaamalla niiden potilaiden
kokonaismäärään, joiden osalta kyseinen toimenpide oli
erikseen raportoitu.

valmistuvat, lääkehoito tarkennetaan niiden
mukaisesti. Kuulontutkimus tehdään osasto
hoidon aikana ensitilassa, jos lapsen ikä ja yh
teistyökyky sen sallii. Käytännössä kuulontut
kimus saadaan useimmiten tehtyä tulovaihetta
seuraavana arkipäivänä.
Jos paraneminen etenee hyvin ja infektio
korvassa selvästi rauhoittuu, siirrytään suun
kautta otettavaan antibioottiin. Potilas kotiu
tetaan ja systeeminen kortikosteroidi lopete
taan. Suun kautta otettavaa antibioottia jatke
taan 10–14 vrk bakteerilöydöksistä riippuen
(KUVA ). Korvatippahoitoa jatketaan, kunnes
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korvan märkäeritys putken kautta lakkaa.
Ensimmäinen kotiutuksenjälkeinen kontrolli
sovitaan suunnitellun antibioottihoidon lop
puun ja jälkitarkastus noin kuukauden päähän
kotiutuksesta. Kuulontutkimus uusitaan tar
peen mukaan.
Jos lapsella epäillään ohimoluunsisäistä
komplikaatiota, tarvitaan kuvantamistutki
muksia, joista MK on ensisijainen ja TT mah
dollinen lisätutkimus. Sisäkorvaperäinen kuu
lonlasku, labyrintiitti tai kasvohermohalvaus
puoltaa laajempaa kirurgista hoitoa eli mas
toidektomiaa. Absessi
muodostus edellyttää
yleensä aina sen avausta ja mastoidektomiaa.
Jos lapsen akuuttiin mastoidiittiin liittyy sep
tinen yleisinfektio tai epäillään kallonsisäistä
komplikaatiota, potilas on kiireellisesti siirret
tävä sellaiseen päivystävään lastentautien yk
sikköön, jossa on mahdollisuus tehostettuun
valvontaan ja hoitoon. Korvaperäinen aivokal
votulehdus voi johtaa nopeaan kuuroutumi
seen ja sisäkorvan nestetilojen etenevään ar

peutumiseen, jolloin sisäkorvaistutteen asetus
on tehtävä kiireellisesti.

Lopuksi
Lasten akuutti mastoidiitti on harvinainen
mutta potentiaalisesti vaarallinen infektio,
joka useimmiten ilmaantuu alle kouluikäisillä
lapsilla äkillisen välikorvatulehduksen komp
likaationa. Perusterveydenhuollon rooli lasten
akuutin mastoidiitin hoidossa on osata tun
nistaa siihen viittaavat oireet ja löydökset sekä
ohjata potilas päivystykselliseen korvalääkärin
arvioon.
Jos diagnoosi varmistuu, potilas on hoidet
tava yksikössä, jossa on valmius päivystykselli
siin leikkaustoimenpiteisiin. Komplisoituneis
sa tapauksissa voidaan tarvita myös päivystyk
sellistä kuvantamista ja hoitoa tehostetun val
vonnan yksikössä. Lasten komplisoitumaton
mastoidiitti hoidetaan päivystyksellisesti, ja
taudin komplisoituessa tarvitaan kirurgiaa. ■
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Summary
Acute mastoiditis in children
Acute mastoiditis in children develops when acute otitis media (AOM) spreads into the mastoid air
cells inside the temporal bone. The diagnosis is based on clinical findings of AOM with simultaneous
signs of infection in the mastoid area. The most common pathogen causing acute mastoiditis in
children is Streptococcus pneumoniae. Intravenous antimicrobial medication, tympanostomy
and microbial sample are the cornerstones of the treatment. If a complication of mastoiditis is
suspected, imaging studies are needed, preferably with magnetic resonance imaging. The most
common complication of acute mastoiditis is a subperiosteal abscess.
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