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KOTIINVIEMISIÄ

• Rinta-abskessit punktoidaan tyhjäksi
(UÄ-ohjauksessa), otetaan
bakteeriviljely ja aloitetaan antibiootti

• Kliininen ja radiologinen kontrolli
lähipäiville ja tarv. uusintapunktiot

• Ensisijaisesti ei inkisoida!!!



RINTA-ABSKESSIEN ETIOLOGIA

• Yleisyysjärjestyksessä:
– Puerperaalimastiitti
– Periduktaalimastiitti
– Postoperatiivinen abskessi
– Granulomatoottinen mastiitti
– Inflammatorinen rintasyöpä
– Tuberkuloosi ja muut harvinaiset

mikrobit



PUERPERAALIMASTIITTI

• Imettävän äidin nännistä
maitotiehyisiin ja rintaparenkyymiin
kulkeutuva kuumeinen bakteeri-
infektio, yleisin aiheuttaja Staph. Aur.

• Primaaristi paikallinen
rintaparenkyymin infektio, voi
komplisoitua abskessiksi



PUERPERAALIMASTIITTI

• Dixon MJ. BMJ 2013;347:bmj.f3291



PUERPERAALIMASTIITTI

• Antibioottihoito aloitetaan heti
kliinisen kuvan perusteella, imetystä
jatketaan rinnan tyhjentämiseksi

• Abskessia epäiltäessä tehdään aina
UÄ: arvioidaan abskessin koko,
punktiotyhjennys -> bakt.viljely,
abskessin huuhtelu keittosuolalla



PUERPERAALIMASTIITTI

• Kliininen ja radiologinen kontrolli
abskessitilanteessa seuraavalle tai sitä
seuraavalle päivälle, jolloin punktio ja
huuhtelu tarvittaessa uusitaan

• Ei pidä inkisoida, vaarana
maitofistelin kehittyminen



PERIDUKTAALIMASTIITTI

• Kliinisesti heterogeeninen joukko
rintatulehduksia, joiden taustatekijänä
on lähes aina tupakointi

• Bakteeritulehdus ja abskessi paikantuu
yleensä nännin ja areolan taakse

• Tulehdus voi fistelöidä iholle



PERIDUKTAALIMASTIITTI

• Dixon MJ. BMJ 2013;347:bmj.f3291



PERIDUKTAALIMASTIITTI

• Abskessitilanteessa hoitona:
– Toistopunktiot ja huuhtelu (yleensä UÄ-

ohjauksessa)
– Bakteeriviljely ja antibiootti
– Tupakoinnin lopettaminen!!!
– Komplisoituneessa ja toistuvasti

uusiutuvassa tilanteessa kirurginen
saneeraus (tarvittaessa poistetaan koko
mamilla-areola kompleksi)



POSTOPERATIIVINEN ABSKESSI

• Voi esiintyä minkä tahansa
rintarauhasen kirurgisen toimenpiteen
jälkeen

• Diagnostiikka ja hoito yleisten postop-
infektioiden hoitolinjojen mukaisesti,
ensisijaisesti toimenpiteen tehneessä
yksikössä



GRANULOMATOOTTINEN
MASTIITTI

• Idiopaattinen, mahdollisesti
autoimmuunipohjainen harvinainen
mastiitti

• Oireina toisen tai molempien rintojen
yksi tai useampi kyhmy, joiden päällä
iho voi olla paksuuntunut ja
punoittava



GRANULOMATOOTTINEN
MASTIITTI

• Dixon MJ. BMJ 2013;347:bmj.f3291



GRANULOMATOOTTINEN
MASTIITTI

• Diagnoosi perustuu kuvantamiseen
(UÄ ja mammografia, joskus myös
MRI) ja paksuneulabiopsiaan

• UÄ-löydöksenä voi olla abskessi, joka
tyhjennetään punktiolla ->
bakteeriviljelyssä ei kasvua



GRANULOMATOOTTINEN
MASTIITTI

• Ei reagoi antibioottihoitoon

• Hoito rintarauhaskirurgisessa
yksikössä: vaihtoehtoina p.o.
kortisoni, kirurginen excisio, seuranta

• Erotusdiagnoosina tuberkuloosi-
infektio!!! (muista riskiryhmillä)



TUBIMASTIITTI

• Cuervo S et al. Biomedica 2013;33:36-41



INFLAMMATORINEN RINTASYÖPÄ

• Pidä tämä aina mielessä
rintatulehduspotilailla, myös
imettävillä!!!

• Oirekuva: usein lähes koko rinnan
käsittävä inflammatio: punoitus,
turvotus, kuumotus, arkuus ja
tyypillisenä oireena appelsiini-iho



INFLAMMATORINEN RINTASYÖPÄ

• Dixon MJ. BMJ 2013;347:bmj.f3291



INFLAMMATORINEN RINTASYÖPÄ

• Diagnoosi: UÄ, mammografia, PNB
ja tarvittaessa stanssibiopsia iholta

• Hoitona neoadjuvanttisytostaatit ja
sitten vasta leikkaus



KIITOS !


