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ОБҐРУНТУВАННЯ. У третю хвилю пандемії коронавірусна хвороба (COVID-19) набула агресивнішого перебігу. 
Наявна інформація про патогенез дихальної недостатності була доповнена новими даними. Доведено, що вірус 
SARS-CoV-2 призводить до зникнення в селезінці клітин білої пульпи – тканини, де дозрівають клітини імунної від-
повіді, зокрема Т- і B-лімфоцити, що відповідають за інфекційний імунітет. Деякі автори відзначають зміну розмірів 
селезінки за даними ультразвукового дослідження та комп’ютерної томографії (КТ) органів грудної клітки (ОГК), 
які корелюють із показниками тяжкості пневмонії. Дослідження структури та функції селезінки стало ще актуальнішим.
МЕТА. Вивчити в динаміці зміни структури паренхіматозних органів на прикладі легень, печінки та селезінки 
в пацієнтів з ускладненим перебігом негоспітальної вірусної пневмонії (COVID-19) шляхом програмної цифрової 
обробки даних КТ ОГК та їх зіставлення з патоморфологічними змінами.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Проаналізовано дані КТ у динаміці в пацієнтів з ускладненим перебігом негоспітальної 
вірусної пневмонії (COVID-19), які перебували на лікуванні в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». КТ ОГК виконували на сканері Aquilion TSX-101A Toshiba (Японія) з подальшою 
цифровою програмною обробкою зображень із використанням програми Dragonfly. Гістологічні препарати отри-
мано в результаті традиційної гістологічної спиртової проводки зразків тканини із заливкою в парафінові блоки.  
Для отримання мікрофотографій використовували мікроскоп Olympus BX51 із цифровою фотокамерою Olympus DP73 
та комп’ютерною програмою обробки зображень СellSens.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Отримані результати цифрової програмної обробки зображень КТ чітко 
корелюють з автопсійним гістологічним дослідженням тканин цих паренхіматозних органів. Зміни у структурі 
селезінки відбуваються раніше, ніж в інших паренхіматозних органах, що дає підстави використовувати ці зміни 
з діагностичною метою. Цифрова обробка зображень КТ селезінки в динаміці дає змогу визначати тяжкість захво-
рювання, прогнозувати його подальший перебіг та оцінювати ефективність лікування.
ВИСНОВКИ. У пацієнтів з ускладненим перебігом негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19) спосте-
рігаються зміни структури паренхіматозних органів, зокрема легень і селезінки, які можуть бути визначені шляхом 
цифрової програмної обробки даних КТ у динаміці, що корелюють із патоморфологічними змінами.
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BACKGROUND. In the third wave of the pandemic, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) was more aggressive. 
The available information on the pathogenesis of respiratory failure was supplemented with new data. Up-date 
information about the respiratory failure pathogenesis was acquired. It has been shown that the SARS-CoV-2 virus leads 
to disappearance of white pulp cells in the spleen. In this tissue immune cells mature and differentiate, among others 
T- and B-lymphocytes, which are responsible for premunition. The study of the structure and function of the spleen 
has become even more urgent. Some authors note a change in the size of the spleen during ultrasonography and chest 
computed tomography (CT), which correlate with indicators of the pneumonia“s severity. The study of the structure 
and function of the spleen has become even more urgent.
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ОБОСНОВАНИЕ. В третью волну пандемии коронавирусная болезнь (COVID-19) приобрела более агрессивное 
течение. Имеющаяся информация о патогенезе дыхательной недостаточности была дополнена новыми данными. 
Доказано, что вирус SARS-CoV-2 ведет к исчезновению в селезенке клеток белой пульпы – ткани, где созревают 
клетки иммунного ответа, в частности Т- и B-лимфоциты, отвечающие за инфекционный иммунитет. Некоторые 
авторы отмечают изменение размеров селезенки по данным ультразвукового исследования и компьютерной томо-
графии (КТ) органов грудной клетки (ОГК), которые коррелируют с показателями тяжести пневмонии. Исследование 
структуры и функции селезенки стало еще более актуальным.
ЦЕЛЬ. Изучить в динамике изменения структуры паренхиматозных органов на примере легких, печени и селезенки 
у пациентов с осложненным течением негоспитальной вирусной пневмонии (COVID-19) путем программной цифровой 
обработки данных КТ ОГК и их сопоставления с патоморфологическими изменениями.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы данные КТ в динамике у пациентов с осложненным течением 
негоспитальной вирусной пневмонии (COVID-19), которые находились на лечении в ГУ «Национальный институт 
фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины». КТ ОГК проводили на сканере Aquilion TSX-101A 
Toshiba (Япония) с последующей цифровой программной обработкой изображений КТ с использованием программы 
Dragonfly. Гистологические препараты получены в результате традиционной спиртовой гистологической проводки 
образцов ткани с заливкой в парафиновые блоки. Для получения микрофотографий использовали микроскоп Olympus 
BX51 c цифровой фотокамерой Olympus DP73 и компьютерной программой обработки изображений СellSens.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Полученные результаты цифровой программной обработки изображений КТ 
отчетливо коррелируют с аутопсийным гистологическим исследованием тканей этих же паренхиматозных органов. 
Изменения в структуре селезенки происходят раньше, чем в других паренхиматозных органах, что дает основание 
использовать эти изменения с диагностической целью. Цифровая обработка изображений КТ селезенки в динамике 
позволяет определять тяжесть заболевания, прогнозировать его дальнейшее течение и оценивать эффективность 
лечения.
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OBJECTIVE. To study is to evaluate changes in the structure of solid organs ( lungs, liver and spleen )in patients with 
a complicated community-acquired viral pneumonia COVID-19 by means of software digital processing of CT scan data 
and their comparison with pathomorphological changes.
MATERIALS AND METHODS. The analysis of CT data in patients with a complicated community-acquired viral 
pneumonia COVID-19, who were treated at the SI “National institute of phthisiology and pulmonology named. F.G. 
Yanovsky of the NAMS of Ukraine”. CT WGC was performed on an Aquilion TSX-101A «Tochiba» scanner (Japan), followed 
by digital software processing of CT images using the Dragonfly software. Histological preparations were obtained as a 
result of traditional alcoholic histological tracing of tissue samples, embedded in paraffin blocks. To obtain micrographs, 
an Olympus BX51 microscope was used with an Olympus DP73 digital camera and a CellSens computer program for 
image processing.
RESULTS AND DISCUSSION. The obtained results of digital software processing of CT images clearly correlate 
with autopsy histological examination of tissues of the same solid organs. Changes in the structure of the spleen occur 
earlier than in other solid organs, which gives reason to use these changes for diagnostic purposes. Digital processing 
of CT images of the spleen allows determining the severity of the disease, predicting its further course and evaluating 
the effectiveness of treatment.
CONCLUSIONS. In patients with a complicated viral (COVID-19) community-acquired pneumonia changes ( which can 
be determined by digital software processing of CT data) in the structure of solid organs, especially in lungs and spleen, 
were observed and they correlate with pathomorphological changes.
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