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KOPSUABSTSESS 
  
Määratlus – kõik kopsukoe sisesed nekroosi moodustumisega kulgevad piirdunud mädapõletikulised 
protsessid 
  
Eraldi käsitluse alla kuuluvad: 
• tuberkuloosne destruktsioon (kavern) 
• destruktsiooniga kulgevad seeninfektsioonid 
• lagunevad tuumorid infektsiooniga või ilma 
• lagunemisega kulgevad teised kopsuhaigused purulentse infektsiooniga või ilma 
  
Kopsuabstsessi tekkemehhanismid 
Infektsiooni levik hingamisteede kaudu 
• aspiratsiooni teel (aspiratsiooniabstsess) 

- teadvusetusseisundid (pikaajalised) 
- alkoholism 
- üldnarkoosi tüsistusena 

• hingamisteede obstruktsiooni korral (obstruktsiooniabstsess) 
- bronhogeenne kartsinoom 
- võõrkeha või vedeliku aspiratsioon 

• pneumoonia tüsistusena – nekrotiseerumine 
- S. aureus 
- P. aeruginosa 
- anaeroobid 
- K. pneumoniae 

• nekrootilise kopsukoe infitseerumine  
- kopsuinfarkt 
- aspiratsioonisündroom (happeline materjal) 
- nekrotiseeruv kasvaja (epidermoidne vähk) 
- nekrotiseeruv vaskuliit 
- bulla või tsüsti infitseerumine 

  
A. infektsiooni levik hematogeenselt (hematogeenne) 
• Sepsise komplikatsioon 
  
C. Subfreenilise põletiku levimine 
• Traumaatiline 

 
• Rindkere seina läbivad ja kopsu tabavad vigastused 
  
Kopsuabstsessi tekke riskifaktorid 
Immuunsupressioon 
• Vaegtoitumus 
• Krooniline hingamisteede põletik (sinusiit, bronhiit) 
• Aspiratsiooni soodustavad tegurid  abstsessid tüüpilise lokalisatsiooniga –  

- üldjuhul sagedamini parema kopsu alasagarasse: 8-, 9- või 10. segmenti 
- lamajal patsiendil (paremasse) ülasagarasse: 2. segmenti või alasagara tipusegmenti (6. segmenti) 

• Hingamisteede kaitsepuhastusmehhanismide puudujäägid 
- köharefleks  
- muutused bronhilima eritumises 
- bronhiepiteeli cilia’te funktsiooni puudulikkus 

• Pikaajaline vahelesegamine hingamisteedes 
- intubatsioon 
- respiraatorravi 

• Pikaajaline teadvusetus 
  
Kopsuabstsessi etioloogia (sagedamini esinevad haigustekitajad, mis seonduvad kopsukoe lagunemise 
tekkega) 
1. S. aureus 
2. P. aeruginosa 
3. anaeroobid 

• (Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus) 
4. K. pneumoniae 
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Kopsuabstsessi haiguspilt 
 Pärast aspiratsiooni ca 3-4 päeva pärast 
• Pneumoonia foonil (ravimata juhud või ebaefektiivne ravi) 

- väga tugev nõrkus, väsimus 
- kiiresti tõusev palavik 
- köha 
- massiivse mädase, halvalõhnalise röga eritus 
- pleura haaratusel pleuriitiline rindkerevalu 

• Kõrge leukotsütoos (≥30 ×109/l), tugev vasemale nihe 
• CRV  
• Iseloomulik röntgenleid 
  
Kopsuabstsessi röntgenleid 
• THX-röntgenfilmil kopsukoe projektsioonil paksuseinaline tühik, milles on vedeliku horisontaalne pind 
• Tühik võib kiiresti dreneeruda bronhi kaudu 
• Kliiniliselt kaasneb ajaliselt massiivne rögaeritus 
  
Kopsuabstsessi diferentsiaaldiagnoos 
Kui kõne all alternatiivne diagnoos  üldjuhul puudub fulminantne kopsuabstsessi (mädapõletiku) kliiniline 
haiguspilt või see on tagasihoidlikum (palavik, nõrkus, leukotsütoos, CRV ) 
  
Lagunev kopsukasvaja (epidermoidne vähk, adenokartsinoom)  
• haiguspilt tagasihoidlikum 
  
Kopsutuberkuloosi (mükobakteriooside) lagunemisega kulgevad vormid 
• haiguspilt tagasihoidlikum 
• tuberkuloosihaige anamnees 
• tuberkuloositekitaja esinemine rögas (lihtmeetodil) 
  
Nekrotiseeruv vaskuliit (Wegeneri granulomatoos, harvem teised vaskuliidid) 
anamnees, kliiniline pilt, serodiagnostika 
  
Seeninfektsioon lagunemisega 
• sageli immuunsupressioon 
• tagasihoidlikum haiguspilt 
• materjalis seeneniidistik, külvid seentele 
  
Bulla või tsüst (infitseerunud) 
• õhukeseseinaline tühik 
• varasemalt anatoomiline defekt kopsus (röntgenleid) 
  
Kambristunud püopneumotooraks – kus paikneb mädaõõs 
  
Kopsuabstsessi ravi 
Konservatiivne 
  
• Antibiootikumid pikemat aega 
• ravi kestus sõltub bakteriaalse põletiku aktiivsuse näitajatest (CRV, leukotsütoos, vasemale nihe) 
• Tekitaja ja antibiogrammi määramise alusel 
• Empiiriliselt laia spektriga ja hea kopsukoe-farmakokineetikaga antibiootikumid i.v. suures annuses 
• Ravibronhoskoopia – sekreedi eemaldamisega (kombineerides bakterioloogilise diagnostikaga) 
• Hingamisharjutused 
• Drenaažasendid – “tühjendusravi” 
 
Kroonilise abstsessi korral kirurgiline ravi 
  
Kopsuabstsessi tüsistused 
1. Püopneumotooraks – abstsessiõõne ja sisaldise murdumisel pleuraõõnde 
(kiire seisundi halvenemine, tº märgatav tõus, põletikumarkerite tõus, pleuriitilise rindkerevalu teke) 

näidustatud pleuraõõne drenaaž 
  
2. Kopsuverejooks – võib olla operatiivse ravi absoluutseks näidustuseks 
  
3. Sepsis  sepsise ravi, intensiivravi 


