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ЮВЕНІЛЬНІ АЛЕРГІЧНІ ПНЕВМОНІТИ

О. В. Поночевна

Резюме
У статті розглядається місце алергічних пневмонітів у класи-

фікації інтерстиційних захворювань легень. Розглянуті захворю-

вання – гіперсенситивний пульмоніт, еозинофільна пневмонія, син-

дром Чарга – Стросс – належать до різних груп інтерстиційних 

захворювань легень, але мають однотипний початок. Надалі ево-

люція захворювань проходить певні патоморфологічні етапи з  ви-

ходом в інтерстиційний фіброз легень. Діагностика даної патоло-

гії на ранніх стадіях складна, особливо в дитячому віці, у зв’язку 

з тим що первинні прояви однотипні і маскуються під різну патоло-

гію, наприклад, алергічний риніт, синусит. Діагноз встановлюється 

через роки на етапі інтерстиційного фіброзу, коли результатом 

є інвалідність. Таким чином, удосконалення ранньої діагностики 

алергічних пневмонітів дасть змогу оптимізувати терапію та спо-

стереження пацієнтів.
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ЮВЕНИЛЬНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ПНЕВМОНИТЫ

Е. В. Поночевная 

Резюме
В статье рассматривается место аллергических пневмони-

тов в классификации интерстициальных заболеваний легких. 

Рассматриваемые заболевания – гиперсенситивный пневмонит, 

эозинофильная пневмония, синдром Чарга – Стросс – относятся 

к разным группам интерстициальных заболеваний легких, но имеют 

однотипное начало. В дальнейшем эволюция заболеваний проходит 

определенные патоморфологические этапы с исходом в интерсти-

циальный фиброз легких. Диагностика данной патологии на ранних 

стадиях затруднена, особенно в детском возрасте, в связи с тем 

что первичные проявления однотипны и маскируются под различ-

ную патологию, например, аллергический ринит, синусит.  Диагноз 

устанавливают спустя годы на этапе интерстициального фиброза, 

когда исходом является инвалидность. Таким образом, совершен-

ствование ранней диагностики аллергических пневмонитов позво-

лит оптимизировать терапию и наблюдение пациентов. 
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