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Keski-ikäisen miehen epiglottiitti ja
nekrotisoiva mediastiniitti
Äkillinen kurkunkansitulehdus on nykyään harvinainen bakteerin aiheuttama infektio, jonka hoidossa keskeistä on ilmatien hallinta ja ripeä mikrobilääkehoidon aloitus. Nekrotisoiva
mediastiniitti on henkeä uhkaava bakteeritulehdus, joka saa tyypillisesti alkunsa hammas-, nielu- tai kaulaperäisestä infektiosta. Oireet ovat
usein epämääräiset, mutta diagnoosiin on päästävä nopeasti. Suuren kuolleisuuden vuoksi agg
ressiivinen kirurginen hoito on tarpeen.

eli epiglottiitista on Hib-rokotuksen (Haemophilus
influenzae, tyyppi b) myötä tullut harvinaisuus
sekä lapsi- että aikuisväestössä. Epiglottiitin
harvinainen komplikaatio on välikarsinatuleh
dus eli mediastiniitti, jonka vaikea muoto on
nekrotisoiva mediastiniitti. Kuolleisuus nekrotisoivaan mediastiniittiin on 14–50 %. Kuvaamme potilaan, jolle epiglottiitti aiheutti
nekrotisoivan mediastiniitin.

Äkillisestä kurkunkansitulehduksesta

Oma potilas
61-vuotias mies hakeutui perusterveydenhuollon
päivystykseen vuorokauden kestäneen kuumeen ja
kurkkukivun vuoksi. Hänellä oli aiemmin todettu
kaksisuuntainen mielialahäiriö ja eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Lääkityksenä hänellä oli tamsulosiini, finasteridi ja ketiapiini. Päivystysvastaanotolla
potilas istui etukumarassa asennossa eikä pystynyt
nielemään edes sylkeä. Hänen puheensa puuroutui ja
hengitys oli haukkovaa. Nielu oli tarkasteltaessa peitteetön ja nielurisat näyttivät turpeilta, mutta kurkku
paiseeseen viittaavaa ei todettu. Korvat olivat terveet, eikä sydän- ja keuhkoauskultaatiossa todettu
poikkeavaa. Kuumetta oli 39,8 °C. Happikyllästeisyys
oli 96 % potilaan hengittäessä huoneilmaa. Streptokokkipikatesti oli negatiivinen, veren valkosolumäärä
oli 27,2 x 109/l ja CRP 89 mg/l. Verenpaine oli 118/82
mmHg ja syketaajuus 105/min.

Epiglottiittiepäilyn vuoksi potilas ohjattiin vieressä olevaan erikoissairaanhoidon päivystykseen, jossa
ajankohdan takia kirurgi tutki hänet. Päivystyksessä
aloitettiin veriviljelyiden ottamisen jälkeen suonen
sisäinen kefuroksiimilääkitys ja annettiin myös kertaalleen hydrokortisonia suonensisäisesti. Diagnoosi
varmistui seuraavana aamuna, kun korvalääkäri havaitsi kurkunpään fiberoskopiassa turpean kurkunkannen. Ilmatie oli hyvin auki. Kaulalla ei todettu
resistenssejä, mutta oikealla henkitorven vieressä oli
aristusta.
Samana päivänä potilaan ääni muuttui möreäksi. Hengitysvaikeutta ei ollut. Uusitussa kurkunpään
tähystyksessä havaittiin turvonneen kurkunkannen
reunassa märkäkertymä.
Seuraavana aamuna kurkunkannen oikeassa reunassa näkyi märkäkertymän lisäksi pieni nekroottinen läiskä. Ilmatie oli edelleen hyvin auki. Valkosolupitoisuus oli nyt laskenut arvoon 12,3 x 109/l, mutta
CRP-pitoisuus oli suurentunut, 157 mg/l. Potilaan
vointi oli kuitenkin kohentunut, ja hän pystyi jo nielemään nesteitä, joten hänet siirrettiin tehovalvonnasta takaisin korvatautiosastolle.
Kolmen vuorokauden kuluttua oireiden alusta ja
kahden vuorokauden kuluttua sairaalaan tulosta
potilas alkoi kokea lisääntynyttä hengenahdistusta. Happikyllästeisyys heikkeni 88 %:iin. Tähystyksessä ilmatie vaikutti kuitenkin olevan hyvin auki.
Valtimoverinäytteessä todettiin metabolinen asidoosi, pH-arvo oli 7,3, emäsylimäärä (BE) −5,1 mmol/l
ja laktaattipitoisuus lievästi suurentunut arvoon
2,43 mmol/l. CRP-pitoisuus oli 320 mg/l ja valkosolujen määrä 12,5 x 109/l. Keuhkojen röntgenkuvassa
näkyi ilmaa leventyneessä välikarsinassa, ja henkitorvi devioi oikealle (KUVA 1 ). Rintaontelon tietokonetomografiassa (TT) näkyi runsaasti ilmaa kaulalla ja
ylä- ja keskivälikarsinassa, turpeaa mediastinaalista
rasvaa sekä pleuranestettä (KUVA 2 ).
Rintaontelon avaus tehtiin päivystyksellisesti molemmille puolille. Välikarsinassa todettiin raju nekrotisoiva tulehdus, joka ulottui parietaaliseen pleuraan
molemmin puolin. Välikarsina ja pleuratila sekä kaulan alue kanavoitiin. Leikkauksessa nekroottinen kudos poistettiin ja märkäkertymät tyhjennettiin.
Mikrobilääkehoidoksi vaihdettiin meropeneemin,
klindamysiinin ja bentsyylipenisilliinin yhdistelmä.
Välikarsinasta otetuissa näytteissä kasvoi alfahemolyyttinen streptokokki ja anaerobi Prevotella intermedia, jotka olivat herkkiä valituille mikrobilääk-
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KUVA 1. Ennen leikkausta otetussa keuhkokuvassa
nähdään ilmaa leventyneessä välikarsinassa (nuoli).

KUVA 2. Ennen leikkausta otetussa rintakehän TT-kuvassa nähdään turvotusta mediastinaalisessa rasvassa
(ohut nuoli) ja kaasua (paksu nuoli).

keille. Potilaasta oli otettu myös useita veriviljelyitä
taudin alkuvaiheessa, mutta yhdessäkään niistä ei
todettu mikrobikasvua.
Seuraavana aamuna potilaan kaulalla todettiin lisääntynyttä turvotusta ja krepitaatiota. Kaulalle tehtiin vielä molemminpuolinen avaus, jossa havaittiin
myös märkää kaulavaltimoiden ympärillä ja kaulalihasten välissä. Märkäkertymät tyhjennettiin, nekroottiset kudokset poistettiin ja haavat jätettiin auki.
Viisi tuntia myöhemmin kaulalla todettiin voimakasta punoitusta. Päivystyksellisesti laajennettiin kaulan avauksia, puhdistettiin parafaryngeaalitilat ja kanavoitiin kallonpohjaan asti. Rajusti etenevän infektion vuoksi potilas lähetettiin ylipainehappihoitoon
yliopistosairaalaan. Ylipainehappihoito toteutettiin
1,5 baarin paineella sataprosenttisella hapella 90
minuutin ajan. Sairaalaan tullessa potilaan CRP-arvo
oli 321 mg/l. Samana päivänä tehdyssä rintaontelon
TT:ssä havaittiin infektiopesäkkeiden kanavoinnin
jälkitila. Selviä märkäkertymiä ei havaittu. Potilas sai
kaikkiaan yhdeksän ylipainehappihoitoa normaalin
protokollan mukaan kerran päivässä. CRP-pitoisuus
pieneni arvoon 170 mg/l siirtopäivään mennessä.
Koko hoitojakson ajan mikrobilääkehoitoa jatkettiin
meropeneemin, klindamysiinin ja bentsyylipenisilliinin yhdistelmällä. Rintaontelon tilanne kontrolloitiin
vielä kertaalleen TT:llä, eikä lisäleikkauksia tarvittu.
Potilas siirrettiin viikon hoitojakson jälkeen takaisin
keskussairaalaan.
Keskussairaalaan paluun jälkeen potilaalle tehtiin
henkitorviavanne ja samassa yhteydessä tarkistettiin
vielä kertaalleen kaulan alueen haavat. Haavojen
paikallishoidot jatkuivat päivittäin.
Tehohoitoa komplisoi voimakkaan tulehdusvasteen aiheuttama hypertensio- ja takykardiataipumus, jonka vuoksi potilas tarvitsi klonidiini- ja nitro
prussidi-infuusioita. Potilaalla oli haitallisen korkea
kuume ja CRP oli edelleen noin 200 mg/l. Kuvausten
perusteella ei voitu varmuudella osoittaa kirurgisesti saneerattavaa märkäpesäkettä. Epätarkoituksen
mukaisen tulehdusvasteen ja kuumeilun vuoksi hoitoon lisättiin pieniannoksinen kortikosteroidi. CRPpitoisuuskin alkoi lopulta pienentyä, ja mikrobilääke

hoitoa kevennettiin ainoastaan meropeneemiin.
Kolmen viikon tehohoitojakson jälkeen potilas
saattoi siirtyä korvatautiosastolle. Tässä vaiheessa
potilaalla oli vielä trakeostomiakanyyli, josta voitiin
kolmantena osastohoitopäivänä luopua.
Kahden viikon osastohoidon jälkeen potilas kotiutui hyvävointisena. Mikrobilääkehoitoa jatkettiin
levofloksasiinilla vielä viikon verran. Potilaalle jäivät
oikeanpuoleinen palleahermon sekä vasemmanpuoleisen äänihuulen halvaukset.
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Pohdinta
Akuutti epiglottiitti on nykyään harvinainen
tauti sekä lapsilla että aikuisilla, mutta sitä on
muistettava epäillä kurkkukipuisella ja kuumeilevalla potilaalla, jolla on kivulias nielemisvaikeus. Nielemisvaikeuden aiheuttaa turvonneen ja tulehtuneen kurkunkannen kivulias
taaksepäin taipuminen nielemisen yhteydessä. Aikuisten taudista käytetään usein termiä
supraglottiitti, sillä siihen yleensä liittyy myös
kurkunpään yläpuolisten rakenteiden tulehdus. Rokotetussa väestössä yleisimpiä taudinaiheuttajia ovat pneumokokki, stafylokokit ja
streptokokit (1). Oman potilaamme ikäryhmää ei kuitenkaan ole koskaan rokotettu, ja
ryhmässä esiintyy myös Hib:n aiheuttamia
tulehduksia. Diagnostiikka on usein vaikeaa,
ja tautia erehdytään pitämään nielutulehduksena (2). Tällaisessa tilanteessa olisi myös ollut eduksi ottaa streptokokkipikatestin lisäksi
nielun bakteeriviljely, joka olisi voinut paljastaa infektion aiheuttajan. Terveyskeskuslääkärin valppauden ansiosta diagnostista viivettä ei
kuitenkaan päässyt syntymään.
Epiglottiitin hoidossa keskeistä on suonensisäisen mikrobilääkehoidon varhainen aloitus

(1, 2). Kortikosteroidien käytöstä epiglottiitin
hoidossa ei ole selkeää yksimielisyyttä. Ne
voivat vähentää kurkunpään turvotusta mutta
myös edistää infektion etenemistä syvempiin
kudoksiin.
Ilmatienhallintastrategiasta ei myöskään
ole selkeää yksimielisyyttä. Intubaation tarpeeseen viittaavat stridor, hengenahdistus ja
lisääntynyt hengitystyö, taudin nopea eteneminen sekä äänen käheys (3). Rutiinimainen
intubointi ei yleensä ole tarpeen, mutta potilasta on valvottava tarkkaan.
Nekrotisoiva mediastiniitti on niin ikään
harvinaisuus, joka yleisimmin saa alkunsa
orofaryngeaalisesta, hammasperäisestä tai
kaulan syvästä infektiosta (4, 5, 6). Leviäminen voi tapahtua suoraan lihaskalvoja pitkin,
kuten omalla potilaallamme, mutta myös
veren kautta leviäminen on mahdollista. Kyseessä on yleensä sekainfektio, kuten omalla
potilaallammekin. Diagnostiikka on oireiden
epämääräisyyden vuoksi vaativaa. Useimmat
potilaat valittavat yskää, hengenahdistusta tai
rintakipua. Natiivikuvassa tyypillisiä löydöksiä
ovat leventynyt välikarsina, välikarsinan ilmakuplat, suurentunut sydänvarjo ja pleuraalinen
effuusio. Diagnoosi varmistuu rintaontelon
TT:llä, josta arvioidaan tulehduksen levinneisyys.
Kurkkukivulla alkaneen septisen infektion
erotusdiagnostiikassa kannattaa muistaa
myös Lemierren tauti, jossa nielun infektiosta peräisin olevat anaerobibakteerit tunkeutuvat kaulalaskimoon ja aiheuttavat siihen
infektoituneen trombin, josta peräisin olevat
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embolukset ajautuvat tyypillisimmin keuhkovaltimoihin ja aiheuttavat esimerkiksi hengenahdistusta, rintakipua ja vaikean keuhkokuumeen (7). Yleisin aiheuttaja on fusobakteeri,
joten gramnegatiivisten sauvojen löytyminen
veriviljelyssä voi johtaa diagnoosin jäljille. Oireet ovat mediastiniitin tapaan moninaisia ja
epämääräisiä, ja tässäkin diagnostiikka vaatii
mieluiten TT:n.

Lopuksi
Nekrotisoivan mediastiniitin hoitokäytännöt
eivät ole vakiintuneet. Keskeistä hoidossa on
riittävä kaulan, välikarsinan, keuhkopussien ja
tarvittaessa sydänpussin kanavointi, laajakirjoinen mikrobilääkitys ja asianmukainen tehohoito (4, 5, 6). Näitä periaatteita noudatettiin
hyvällä menestyksellä myös oman potilaamme
tapauksessa. Ennuste huononee merkittävästi,
mikäli diagnoosi viivästyy yli 24 tuntia. Yli
paine
happi
hoito vaikuttaa kliinisesti lupaavalta liitännäishoidolta myös nekrotisoivan
mediastiniitin hoidossa (9, 10). Sillä ei vaikuttaisi olevan merkittäviä haittavaikutuksia, mutta hoidon lopullinen teho on selvittämättä ja
lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan (8, 9).
Kirjallisuudessa on aiemmin kuvattu vain
yksi tapaus, jossa epiglottiitti olisi aiheuttanut
nekrotisoivan mediastiniitin (6). Tavalliset
taudit ovat toki tavallisia, mutta täytyy muistaa, että yksi harvinainen tauti ei suojaa muilta harvinaisilta taudeilta tai komplikaatioilta,
vaan joskus salama voi iskeä kahdesti samaan
puuhun. ■
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Summary
Epiglottitis and necrotizing mediastinitis in a middle-aged man
Acute epiglottitis is nowadays a rare bacterial infection. Airway management and promptly started
antimicrobial medication are essential in the treatment. Descending necrotizing mediastinitis is a
life-threatening bacterial infection that typically spreads from an odontogenic, pharyngeal or neck
infection. Despite the vagueness of symptoms, diagnosis must be made quickly. Owing to the high
mortality rate, aggressive surgical treatment is indicated.
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