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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Проведено попередній клініко-морфологічний аналіз групи пацієнтів із різними 
постковідними ускладненнями та хірургічним лікуванням. За період 2020-2021 років у клініці торакальної хірургії 
ДУ «Націо нальний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» було проліковано 12 пацієн-
тів, які перехворіли та були прооперовані з приводу ускладнень коронавірусної хвороби (COVID-19).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Представлено дані про вид оперативного втручання, рентгенологічний 
висновок і попередні клінічні діагнози хворих із постковідними легеневими ускладненнями. На момент оператив-
ного лікування за клінічними даними в 4 (22,2 %) хворих було встановлено діагноз абсцесу легені, в 4 (22,2 %) – 
дисемінований процес у легенях неясного генезу, у 2 (11,0 %) – солітарне утворення легені, по 1 (5,5 % відповідно) 
спостереженню – спонтанний пневмоторакс і підозра на пухлинне враження легені. Наведено патогістологічні 
висновки за операційним матеріалом і остаточні клінічні діагнози в групі хворих із нетиповими ураженнями легень 
після перенесеної COVID-19. Результати патогістологічного дослідження показали, що в терміни після 3 місяців 
і більше після видужання від COVID-19 у декотрих пацієнтів виникають стійкі патологічні зміни легеневої тканини 
різного характеру, причому кількісно серед них переважають випадки різної патології, пов’язаної саме з ураженням 
судинного русла легень.
ВИСНОВКИ. У більшості випадків легеневих ускладнень після перенесеної COVID-19 попередні клінічні діагнози 
повністю не відповідали виявленому патологічному процесу. За морфологічним дослідженням операційного мате-
ріалу хворих із перенесеною COVID-19 в анамнезі та постковідними ускладненнями, пов’язаними з легенями, вста-
новлено, що переважає судинна легенева патологія: персистентний мікроваскуліт судин малого кола кровообігу, 
інфаркти легень, вторинна судинна мальформація, розвиток фіброзно-хрящової метаплазії легеневої паренхіми.
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MATERIALS AND METHODS. Preliminary clinical and morphological analysis of a group of patients with various 
post-COVID complications and with surgical treatment was performed. For the period 2020-2021 in the clinic of thoracic 
surgery of the SI “National institute of phthisiology and pulmonology named after F.G. Yanovsky of the NAMS of Ukraine” 
12 patients were treated who had coronavirus disease (COVID-19) in anamnesis and underwent surgery for COVID-19 
complications.
RESULTS AND DISCUSSION. Data on the type of surgery, X-ray conclusion and preliminary clinical diagnoses 
of patients with post-COVID pulmonary complications are presented. At the time of surgical treatment, according to 
clinical data, 4 (22.2 %) patients were diagnosed with lung abscess, 4 (22.2 %) patients had a disseminated process in the 
lungs of unclear origin, 2 (11.0 %) – a solitary formation of the lung, one (5.5 %, respectively) observation – spontaneous 
pneumothorax and suspected tumor of the lung. The results of the histopathological conclusion on the operative material 
and the final clinical diagnosis in the group of patients with atypical lung lesions after COVID-19 are presented. The results 
of histopathological examination showed that after 3 months and more after recovery from COVID-19 in some patients 
there are persistent pathological changes in lung tissue of various characters, and quantitatively among them prevail cases 
of various pathologies associated with damage to the vascular bed of the lungs.
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CONCLUSIONS. In most cases of pulmonary complications after suffering COVID-19, preliminary clinical diagnoses did 
not fully correspond to the identified pathological process. Morphological examination of the operative material of patients 
with a history of COVID-19 and postcocious complications associated with the lungs, found that vascular pulmonary 
pathology predominates: persistent microvasculitis of small blood vessels, pulmonary infarction, metacarpal metaplasia, 
secondary vascular malformation.
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Вступ
Наразі коронавірусна хвороба (COVID-19) залишається 

глобальною катастрофічною проблемою у сфері громад-
ського здоров’я в усьому світі, характеризуючись високими 
показниками захворюваності та смертності. У результаті 
поширення збудника практично в усіх країнах оголошено 
пандемію коронавірусної інфекції. Вірус, який спричиняє 
COVID-19, є новим штамом бетакоронавірусу та відомий 
як SARS-CoV-2 – тяжкий гострий респіраторний синдром 
[1]. COVID-19 характеризується високими показниками пе-
редачі (заражуваністю), клінічними проявами від легких 
до помірних, а також вираженими клінічними, радіологіч-
ними та патологічними відхиленнями переважно в людей 
старших вікових груп. Захворювання насамперед уражає 

респіраторну систему, хоча вже описано ураження й бага-
тьох інших тканин і систем організму людини [2].

Згідно з даними, які наводить Університет Джона 
Гопкінса, показники летальності від COVID-19 варіюють 
від 1 до 7 % і дуже залежать від низки чинників, до яких 
належать тривалість хвороби з моменту її підтвердження, 
ефективність тестів, регіональна політика реагування 
на пандемію та вік населення [3]. Цей факт свідчить, що на-
разі сформувалася та прогресивно збільшується кількість 
пацієнтів, які видужали після COVID-19. І, хоча ці пацієнти 
перенесли інфекцію SARS-CoV-2, деякі з її наслідків можуть 
істотно впливати на їхнє здоров’я в майбутньому. Багато-
органні прояви COVID-19 наразі добре задокументовані 
[4, 17], але їхні потенційні довгострокові наслідки чекають 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен предварительный клинико-морфологический анализ группы пациентов 
с различными постковидными осложнениями и хирургическим лечением. За период 2020-2021 годов в клинике 
торакальной хирургии ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины» 
было пролечено 12 пациентов, переболевших и прооперированных по поводу осложнений коронавирусной болезни 
(COVID-19).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Представлены данные о виде оперативного вмешательства, рентгенологи-
ческое заключение и предварительные клинические диагнозы больных с постковидными легочными осложнениями. 
На момент оперативного лечения по клиническим данным у 4 (22,2 %) больных был установлен диагноз хроничес-
кого абсцесса легкого, у 4 (22,2 %) пациентов определялся диссеминированный процесс в легких неясного генеза, 
у 2 (11,0 %) – солитарное образование легкого, по 1 (5,5 % соответственно) наблюдению – спонтанный пневмоторакс 
и подозрение на опухолевое поражение легкого. Приведены патогистологические заключения по операционному 
материалу и заключительные клинические диагнозы в группе больных с нетипичными поражениями легких после 
перенесенной COVID-19. Результаты патогистологического исследования показали, что в сроки после 3 месяцев 
и более после выздоровления от COVID-19 у некоторых пациентов возникают стойкие патологические изменения 
легочной ткани разного характера, причем количественно среди них преобладают случаи различной патологии, 
связанной с поражением сосудистого русла легких.
ВЫВОДЫ. В большинстве случаев легочных осложнений после перенесенной COVID-19 предварительные клини-
ческие диагнозы полностью не соответствовали выявленному патологическому процессу. По морфологическому 
исследованию операционного материала больных с перенесенной COVID-19 в анамнезе и постковидными ослож-
нениями, связанными с легкими, установлено, что преобладает сосудистая легочная патология: персистирующий 
микроваскулит сосудов малого круга кровообращения, инфаркты легких, вторичная сосудистая мальформация, 
развитие фиброзно-хрящевой метаплазии легочной паренхимы.
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