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En 15 månader gammal poj-
ke, förkyld och med hög feber,
får diagnosen akut mastoidit
med lateral sinustrombos. Detta
är en allvarlig och potentiellt
livshotande komplikation att ha
i åtanke när patienter med akut
mediaotit inte tillfrisknar som
förväntat.

En studie av tolv patienter
med akut mastoidit presenteras.

Alltsedan introduktionen av antibio-
tika är svåra komplikationer till akut otit
en ovanlig företeelse. Dessförinnan
sågs mastoidit som komplikation till
akut mediaotit i ca 20 procent av fallen,
men redan 1948 hade frekvensen sjun-
kit till 2,8 procent [1]. De intrakraniella
följdsjukdomarna till svåra öroninfek-
tioner dvs meningit, hjärnabscess och
sinustrombos, har därmed också blivit
sällsynta.

Syftet med vår undersökning var att
ta reda på omständigheterna kring de
akuta mastoiditer som under senare år
vårdats på öron-, näs- och halskliniken
vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Undersökningen initierades med anled-
ning av ett unikt fall av allvarlig intra-
kraniell komplikation till akut otit och
mastoidit  – lateral sinustrombos – som
beskrivs nedan.

Sinustromboser var vanligare förr. I
en sammanställning från Sahlgrenska
sjukhuset 1937 rapporteras 104 fall av
sinustrombos under åren 1910–1936,
vilka i 65 procent av fallen utgått från en
akut otit och  i övriga 35 procent från en
kronisk otit [2].

Tolv fall av akut mastoidit
Under 5-årsperioden 1990–1994

diagnostiserades tolv fall (1–3 fall/år)
av akut mastoidit, sju var pojkar/män,
fem flickor. Flertalet av patienterna
fanns inom åldersgruppen 1–2 år (Ta-
bell I). Sjukfallen har inträffat under
höst–vinter–vår. Nio av patienterna an-
gav inte någon tidigare sjukhistoria av-
seende otiter, men fem av dessa sökte
för öronbesvär 1–4 veckor före mastoi-
ditinsjuknandet. Tre konstaterades vid
detta tillfälle ha en akut otit som be-
handlades med antibiotika.

Odlingsresultat
I elva av de tolv fallen av akut mas-

toidit togs odling från mellanöresekret,
i ett fall togs odling endast från mastoid
peroperativt (Tabell II). I fyra fall fanns
växt av pneumokocker. Hos en vuxen
patient med samtidig extern otit samt
hos ett barn med föregående traumatisk
trumhinneperforation (pinne i örat)
fanns växt av Pseudomonas. Jämfört
med de övriga fallen var insjuknande
och förlopp mindre akut hos dessa två,
liksom för ytterligare en patient där od-
ling visade växt av Staphylococcus au-
reus. Koagulasnegativa stafylokocker
återfanns sparsamt i två odlingar (i ena
fallet tillsammans med pneumokocker)
men bedömdes som sannolik kontami-
nation. I fyra fall erhölls ingen växt, för-
modligen därför att dessa patienter fått
antibiotikum parenteralt under minst ett
dygn innan odlingen togs.

Behandling
För nio av patienterna inledde man

behandlingen med bred paracentes och
antibiotikum parenteralt (Zinacef). I tre
fall gjordes mastoidektomi redan under
det första dygnet på grund av manifest
subperiostal abscess med sänkning av
hörselgångstaket och påverkat allmän-
tillstånd. I ytterligare tre fall fick be-
handlingen kompletteras med mastoid-
ektomi efter 48–72 timmar.

Återstående sex patienter tillfriskna-
de utan annan åtgärd än paracentes och
parenteral antibiotikabehandling i en–
tre dagar. Patienterna med mastoidit
utan ytterligare komplikation (11) vår-
dades på sjukhus tre–åtta dagar (me-
dian: 5).

Efterbehandlingen innebar i samtli-
ga fall antibiotikum per os, vanligen

Bactrim eller Spektramox i tio dagar.
Efter sex månader eller mer var sex

av de tolv patienterna besvärsfria. Av
dessa sex friska hade fyra genomgått
mastoidektomi. De övriga sex hade pro-
blem med recidiverande akuta otiter el-
ler sekretorisk otit av varierande grad:
tre fick TMD-rör (transmyringealt drä-
nage).

Fallbeskrivning
En 15-månaders pojke som tidigare

varit helt frisk insjuknade i en förkyl-
ning augusti 1994. Efter tre dagar sökte
föräldrarna akut på en barnklinik, efter-
som pojken då var högfebril, blek och
allmänpåverkad. Vid öronundersök-
ning fanns inga tecken till otit, och från-
sett det påverkade allmäntillståndet
fanns inget övrigt att finna i status. CRP
(C-reaktivt protein) uppmättes till 200
mg/liter, och preliminärdiagnosen blev
därför sepsis. Behandling med Zinacef
i meningitdos påbörjades efter blodod-
ling och lumbalpunktion.

Följande morgon stod diagnosen
akut mastoidit klar emedan vänster öra
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Tabell I. Ålders- och könsfördelning av akuta
mastoiditer 1990–1994.

Ålder, år Pojke/man Flicka

0–1 0 2
1–2 4 3
5 1 0
30 1 0
50 1 0

Summa 7 5

Tabell II. Bakterieisolat från mellanöra (11 st)
och från mastoidens cellsystem peroperativt
(1 st) hos 12 patienter med akut mastoidit (nr
1–12). I ett fall framodlades pneumokocker
och koagulasnegativa stafylokocker hos sam-
ma patient.

Bakteriespecies Patient nr 1–12

Pneumokocker 3, 5, 6, 10
Pseudomonas 1, 7
Staph aureus 11
Koagulasnegativa
stafylokocker 5, 12
Ingen växt 2, 4, 8, 9



var kraftigt utåtstående och purulent se-
kret rann från hörselgången (Figur 1).
Pojken remitterades därför till öron-,
näs- och halskliniken på Sahlgrenska
sjukhuset. Trumhinnan var då rodnad,
förtjockad och perforerad med pus rin-
nande från mellanörat. På grund av det
påverkade allmäntillståndet och en
fluktuerande subperiostal abscess bak-
om örat gjordes en mastoidektomi/upp-
mejsling samma dag. Vid operationen
konstaterades genombrott i corticalis,
och cellsystemet var utfyllt av pus och
granulationsvävnad. Operationen ge-
nomfördes komplikationsfritt. Ett drä-
nage lämnades från mellanörat ut ge-
nom hudincisionen, som för övrigt su-
turerades.

Sedan antibiotikum sattes in hade fe-
bern gått ner från 41°C till 39°C; post-
operativt sjönk temperaturen ytterligare
något (Figur 2). CRP gick på ett dygn
ner från 210 till 130 mg/liter. Pojken
blev piggare och orkade leka lite grann.
Temperaturen pendlade de följande da-
garna (Figur 2). Den femte dagen post-
operativt hade örat åter börjat stå ut, och
det förelåg dessutom viss svullnad occi-
pitalt. Då beslöt man att revidera mas-
toidektomin omgående. Reoperationen
som inleddes med bred paracentes visa-
de att mellanörat var luftförande men
hade en kraftigt förtjockad slemhinna.
Mastoidhålan var utfylld med granula-
tioner, och pus tömde sig från området
mot zygomaticusroten. Nya odlingar
togs, inklusive Tb (negativ) och atypis-
ka mykobakterier (negativ). Zinacef
byttes mot Claforan.

Någon entydig patogen kunde inte
påvisas i någon av de odlingar (blod, 

likvor, mellanöra och mastoid) som ta-
gits under vårdtiden. Den enda positiva
odling som erhölls var en blododling
vid ankomsten till barnkliniken som vi-
sade växt av enterokocker, vilket emel-
lertid tolkades som förorening.

Under de följande fem dagarna efter
reoperationen fortsatte temperaturen att
pendla, sekretionen ur örat avtog inte
och upprepade CRP-värden över 100
mg/liter indikerade fortsatt infektion.
Därför genomfördes en datortomografi
av hjärnan under det 13:e vårddygnet på
misstanke om intrakraniell komplika-
tion.

Diagnosen
Diagnosen erhölls med hjälp av kon-

trastförstärkt datortomografi av hjärna
som visade en kontrastursparning och
delvis upphört blodflöde i sinus sigmoi-
deus på vänster sida. Fynden bedömdes

som förenliga med partiell lateral sinus-
trombos [3, 4] (Figur 3).

Behandling inleddes då med en
kombination av Claforan och Elyzol pa-
renteralt tillsammans med heparin-
dropp. Nya datortomografiundersök-
ningar tre respektive tolv dagar senare
visade emellertid ingen regress av trom-
bosen.

Den intravenösa heparinbehandling-
en gavs under en vecka. Pojkens all-
mäntillstånd var, frånsett det första dyg-
net, relativt opåverkat under hela den 22
dygn långa vårdtiden. Hb-värdet som
sjönk kontinuerligt de första dygnen
normaliserades (Figur 2). När också
CRP-värdet normaliserats (=negativt)
och örat slutat rinna efter tio dagars pa-
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Figur 1 a och b. Klassisk akut mastoidit.

Figur 2. »Picket-fence-fever» ingav
misstanke om intrakraniell
komplikation/abscess.
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renteral antibiotikabehandling skrevs
pojken ut med en 40 dagars Kåvepe-
ninkur. Uppföljning ägde rum hos öron-
läkare.

Vid kontroll närmare ett år efter sjuk-
perioden mådde pojken bra och hade ut-
vecklats normalt. Enligt föräldrarna
hade han inte haft fler otiter, hörseln var
god och talutvecklingen normal.

Diskussion
Akut mastoidit utvecklas i regel efter

en–tre veckor som komplikation till en
underbehandlad akut mediaotit och är
vanligast förekommande hos barn.
Uppkomstmekanismen anses vara att
inflammation och ödem i området för
aditus ad antrum försvårar dränaget
från mastoidens cellsystem, vilket inne-
bär att pus ansamlas där. Detta kan leda
till osteit, subperiostal abscess och även
i vissa fall spridning av infektionen in-
trakraniellt.

Karakteristiskt för den akuta mastoi-
diten är ett utåtstående ytteröra med ret-
roaurikulär svullnad och rodnad samt
ömhet över processus mastoideus. Ofta
föreligger sekretion ut i hörselgången.

Vanligen återfinns samma patogener
vid akut mastoidit som vid akut media-
otit, dvs pneumokocker, Haemophilus
influenzae och beta-hemolytiska strep-
tokocker. I denna studie förekom tre fall
av mastoidit med ett mer stillsamt in-
sjuknande och förlopp än de övriga. I
dessa fall framodlades Staphylococcus
aureus och Pseudomonas aeruginosa
[1, 5, 6], som båda är vanliga vid extern
otit. Extern otit kan utgöra ett differen-
tialdiagnostiskt problem i de fulminan-
ta fall då det utöver hörselgångsengage-
mang även föreligger periaurikulär
svullnad och utåtstående ytteröra [7].

Patienter med akut mastoidit är alltid
sjukhusfall. Behandlingen inleds med
en bred paracentes varvid man åstad-
kommer dränage samtidigt som sekret
för odling kan erhållas från mellanörat.
Därefter ges parenteral antibiotika. Om
ingen förbättring sker inom 48 timmar
rekommenderas mastoidektomi, dvs
uppmejsling [1, 4, 8].

I fall av samtidig lateral sinustrom-
bos bör incision av sinus sigmoideus
övervägas i samband med mastoidekto-
min [5]. Däremot anses en avligering av
vena jugularis interna, för att förhindra
att embolier släpps från tromben, sällan
indicerad. Heparin, som gavs i det aktu-
ella fallet av lateral sinustrombos, har
inte heller i tidigare redovisade fall haft
någon säkert påvisbar effekt [3-5].

Det beskrivna fallet visar att allvarli-
ga komplikationer till akut otit, som t ex
lateral sinustrombos, fortfarande före-
kommer. I regel ges antibiotika tidigt i
sjukdomsförloppet vilket kan dämpa
och maskera symtomen på lateral sinus-
trombos. Därmed föreligger en risk att

diagnosen fördröjs. I det beskrivna 
fallet noterades en del av de typiska
symtomen vid lateral sinustrombos.
Den svängande temperaturstegringen, 
»picket-fence-fever», anses bero på en
periodvis frisättning av patogena bakte-
rier från den septiska sinustromben.

Andra symtom är tecken till ökat in-
trakraniellt tryck, svullnad occipitalt
(Griesingers tecken) och ömhet över m
sternocleidomastoideus proximala del
[3, 4]. Den bästa metoden för diagnos
anses vara magnettomografi, gärna i
kombination med kontrastförstärkt da-
tortomografi av hjärna [3, 4].

Lateral sinustrombos är en allvarlig
och potentiellt livshotande komplika-
tion som trots möjligheter till kirurgi
och antibiotikabehandling fortfarande
har en mortalitet på 10–25 procent [2].
Eftersom lateral sinustrombos kan ut-
vecklas från en akut mediaotit bör den-
na ovanliga diagnos finnas i åtanke vid
handhavandet av patienter med otit som
ej tillfrisknar som förväntat.
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Figur 3. Datortomografi av hjärna visar
lateral sinustrombos i sinus sigmoideus.
På den sjuka vänstersidan ses
kontrastuppladdning i kärlväggen men ej
i lumen, indikerande upphävt blodflöde.


