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ОБҐРУНТУВАННЯ. Натепер загальна картина коронавірусної хвороби (COVID-19), збудником якої є SARS-CoV-2, 
складається із сотень повідомлень і статей у наукових журналах, де лікарі з усього світу діляться досвідом діагностики 
та лікування хворих. Ці дані постійно оновлюються. Актуальності набувають методи візуалізації в діагностиці негос-
пітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19).
МЕТА. Проаналізувати інформативність методів візуалізації в діагностиці негоспітальної пневмонії вірусної етіології 
(COVID-19).
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Було виконано пошук у таких повнотекстових і реферативних базах даних: єдиний інфор-
маційний базовий пакет EBSCO; найбільша у світі єдина реферативна база даних і наукометрична платформа Scopus; 
пошукова система Google Scholar; MEDLINE with Full Text; MEDLINE Complete; Dyna Med Plus; EBSCO eBooks Clinical 
Collection; реферативна наукометрична база даних наукових публікацій проєкту Web of Knowledge компанії Thomson 
Reuters – Web of Science Core Collection WoS (CC); SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Science Citation 
Index); AHCI (Artand Humanities Citation Index).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. До сучасних методів візуалізації, котрі можуть застосовуватися в діагностиці 
та моніторингу негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19), належать: рентгенографія органів грудної клітки 
(ОГК), комп’ютерна томографія (КТ) ОГК та ультразвукове дослідження (УЗД).
Проведений аналіз дав змогу визначити типові критерії діагностики запальних змін ОГК вірусної етіології (COVID-19) 
за даними КТ та виділити рентгенологічні критерії тяжкості захворювання. У стаціонарних умовах рентгенографія ОГК 
та УЗД рекомендуються до використання в пацієнтів у критичному стані, котрі перебувають у відділеннях інтенсивної 
терапії та реанімації, за неможливості транспортування хворих.
ВИСНОВКИ. КТ є об’єктивним і найінформативнішим методом дослідження в діагностиці вірусної пневмонії COVID-19.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: COVID-19, SARS-CoV-2, діагностика, методи візуалізації, негоспітальна пневмонія.

BACKGROUND. At present, the overall picture of coronavirus disease (COVID-19), the causative agent of which is SARS-
CoV-2, consists of hundreds of reports and articles in scientific journals, where doctors from around the world share their 
experience in diagnosing and treating patients.
OBJECTIVE. To analyze the informativeness of imaging methods in the diagnosis of community-acquired pneumonia of 
viral etiology (COVID-19).
MATERIALS AND METHODS. We used test access to such full-text and abstract databases: a single package of the information 
database EBSCO; the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature Scopus; Google Scholar; MEDLINE with 
Full Text; MEDLINE Complete; Dyna Med Plus; EBSCO eBooks Clinical Collection; Web of Science Core Collection WoS (CC); SCIE 
(Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Science Citation Index); AHCI (Artand Humanities Citation Index).
RESULTS AND DISCUSSION. Modern imaging methods that can be used in the diagnosis and monitoring of viral 
etiology (COVID-19) community-acquired pneumonia include: chest radiography (CR), computed tomography (CT) of chest 
and ultrasound (US).

Методи візуалізації в діагностиці негоспітальної 
пневмонії вірусної етіології (COVID‑19)
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Вступ. Уже другий місяць Україна перебуває в режимі 
карантину через пандемію інфекційного захворювання 
COVID-19 (коронавірусна хвороба). У цей час зусилля на-
уковців і лікарів як України, так й інших країн спрямовані 
на пошуки інформативних методів діагностики й ефектив-
ного лікування цього захворювання [1, 6, 10].

Коронавіруси (СоV) – велика родина вірусів, які спри-
чиняють низку патологічних станів від легкої форми рес-
піраторної інфекції до тяжкого гострого респіраторного 
синдрому (ТГРС) [16, 17, 27-29, 32]. Людство неодноразово 
інфікувалося вірусами з цієї родини [2, 12]. Наразі відомо 
про сезонну циркуляцію в популяції чотирьох коронаві-
русів (HCoV-229E, -OC43, -NL63 та -HKU1), які зумовлюють 

ураження дихальних шляхів легкого та середнього ступе-
нів тяжкості [2].

Найтяжчі захворювання були пов’язані зі спалахами 
ТГРС (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) у 2002-
2003 рр. [15, 39, 41-46] і близькосхідного дихального синд-
рому (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) у 2012 р. 
[2, 3, 13, 36-38]. Клінічною особливістю SARS була швид-
кість, з якою розвивалися симптоми гострого респіратор-
ного дистрес- синдрому (ГРДС) [1, 2, 35, 44]. Це усклад-
нення траплялося приблизно в 16 % випадків, смертність 
таких хворих сягала 50 % [34]. При MERS спостерігався 
високий рівень летальності – до 34,5 % [23], але дотепер 
застосовується лише симптоматична терапія цього 

ОБОСНОВАНИЕ. В настоящее время общая картина коронавирусной болезни (COVID-19), возбудителем которой 
является SARS-CoV-2, состоит из сотен сообщений и статей в научных журналах, где врачи со всего мира делятся 
опытом диагностики и лечения больных. Эти данные постоянно обновляются. Актуальность приобретают методы 
визуализации в диагностике внебольничной пневмонии вирусной этиологии (COVID-19).
ЦЕЛЬ. Проанализировать информативность методов визуализации в диагностике внебольничной пневмонии ви-
русной этиологии (COVID-19).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Был осуществлен поиск в таких полнотекстовых и реферативных базах данных: единый 
информационный базовый пакет EBSCO; крупнейшая в мире единая реферативная база данных и наукометриче-
ская платформа Scopus; поисковая система Google Scholar; MEDLINE with Full Text; MEDLINE Complete; Dyna Med 
Plus; EBSCO eBooks Clinical Collection; реферативная наукометрическая база данных научных публикаций проекта 
Web of Knowledge компании Thomson Reuters – Web of Science Core Collection WoS (CC); SCIE (Science Citation Index 
Expanded); SSCI (Social Science Citation Index); AHCI (Artand Humanities Citation Index).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. К современным методам визуализации, которые могут приме-
няться в диагностике и мониторинге внебольничной пневмонии вирусной этиологии (COVID-19), относятся: рентге-
нография органов грудной клетки (ОГК), компьютерная томография (КТ) ОГК и ультразвуковое исследование (УЗИ).
Проведенный анализ позволил определить типичные критерии диагностики воспалительных изменений ОГК 
вирусной этиологии (COVID-19) по данным КТ и выделить рентгенологические критерии тяжести заболевания. 
В стационарных условиях рентгенография ОГК и УЗИ рекомендуются к использованию у пациентов в крити-
ческом состоянии, которые находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, при невозможности 
транспортировки больных.
ВЫВОДЫ. КТ является объективным и наиболее информативным методом исследования в диагностике вирусной 
пневмонии COVID-19.
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The analysis allowed to determine the typical criteria for the diagnosis of inflammatory changes of chest of viral etiology 
(COVID-19) according to CT and to identify radiological criteria for the severity of the disease. In-patient CR and US are 
recommended for use in critically ill patients who are in intensive care units, when it is impossible to transport patients.
CONCLUSIONS. CT is an objective and most informative research method in the diagnosis of COVID-19 pneumonia.
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