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ХІРУРГІЧНА БІОПСІЯ ЛЕГЕНЬ  ЗОЛОТИЙ СТАН

ДАРТ ДІАГНОСТИКИ ІДІОПАТИЧНИХ ІНТЕРСТИ

ЦІАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ?
В. К. Гаврисюк, Н. Є. Моногарова, Е. О. Меренкова, 

С. І. Лещенко 

Резюме
Проведено незалежний аналіз одних і тих же гістологічних 

препаратів тканин легень 73 хворих на різні форми ІІП трьома 
висококваліфікованими фахівцями патоморфологами, які мають 
значний досвід роботи у пульмонології. Матеріал для гістологіч-
ного дослідження було отримано шляхом проведення відкритої 
(12 хворих) і відеоторакоскопічної (53) біопсії легень, а також 
при аутопсії (8). 

Аналіз результатів гістологічного дослідження показав, що 
всі патоморфологи приблизно однаково описують виявлені 
патологічні зміни в тканинах легень, але інтерпретують їх дещо 
по різному. У 26,0 % випадків всі учасники дослідження однако-
во трактували гістологічні зміни, у 49,3 % випадків збігання вис-
новків спостерігалося тільки у двох фахівців і, нарешті, у 24,7 % 

хворих (кожний четвертий випадок) всі патоморфологи дали 
різні висновки про нозологічну належність виявлених змін.

Така висока частота різночитань при інтерпретації морфо-
логічних змін тканин легень ставить під сумнів можливості 
хірургічної біопсії з наступним гістологічним дослідженням пре-
паратів у диференціальній діагностиці різних форм ІІП.

IS SURGICAL LUNG BIOPSY A GOLDEN STANDARD 

IN DIAGNOSING OF IDIOPATHIC INTERSTITIAL 

PNEUMONIA?
V. K. Gavrysiuk, N. E. Monogarova, E. A. Merenkova, 

S. I. Leshchenko

Summary
We conducted an independent analysis of the same 

histological samples of lung of 73 patients with different forms of 
idiopathic interstitial pneumonia (IIP) by three highly qualified 
experts-pathomorphologists, which had an experience in 
pulmonology. The samples for histological examination were 
obtained by means of open (12 patients) and videothoracoscopic 
(53) lung biopsy, and at autopsy as well (8). 

In the result of analysis it was established that all experts 
similarly described pattern of lung tissue, but they interpreted them 
in different manner. All study participants made the same histological 
conclusions in 26,0 % of all cases. In 49,3 % there was a coincidence 
of conclusions in two out of three specialists. Finally, in 24,7 % (each 
fourth case) all pathomorphologists made different conclusions.

Such a high rate of discrepancies in interpretation of 
morphological pattern makes the value of surgical lung biopsy for 
the purposes of further histological examination doubtful in the 
process of differentiation of different forms of IIP. 




