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Current classification of idiopathic interstitial pneumo-
nia (IIP) is based on certain clinical, radiographic and histo-
pathological features of the disease. Surprisingly, it was an 
initiative of experts-pathologists to recognize 7 types of IIP 
not as variations of one disease but as the separate noso-
logical entities which have different characteristics of histo-
logical pattern (Tab.) [2, 5].

All histopathological patterns, listed in the table, doubt-
lessly, have significant distinctive peculiarities. But in the 
same time they are not pathognomonic for each taken 
clinical form of IPP. For example, the histological pattern, 
called usual interstitial pneumonia or non-specific intersti-

V. K. Gavrysiuk, E. A. Merenkova, Ya. A. Dziublyk, N. D. Morska, N. E. Monogarova
SURGICAL LUNG BIOPSY — A GOLDEN STANDARD OF DIAGNOSIS OF IDIOPATHIC 

INTERSTITIAL PNEUMONIA? 

© Gavrysiuk V. K., Merenkova E. A., Dziublyk Ya. A., Morska N. D.,  
     Monogarova N. E., 2014

tial pneumonia as well, is often seen in lung manifestation 
of connective tissue diseases [8]. Diffuse alveolar damage is 
typical for an acute respiratory distress syndrome regard-
less of etiology; the histological signs of lymphoid intersti-
tial pneumonia are frequently found in lung disorders due 
to immunity deficiency conditions [9].

Considering all mentioned above we address ourselves 
a question: what is a diagnostic value of pathomorphologi-
cal examination of lung biopsy or autopsy sample in distinc-
tion between different forms of IIP?

In order to answer this question we asked three highly 
qualified pathomorphologists with extensive experience in 
the field of pulmonary diseases to perform an independent 
examination of the same histological tissue preparations 
from patients with different forms of IIP. The following 
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Проведено незалежний аналіз одних і тих же гістологічних препа-
ратів тканин легень 73 хворих на різні форми ідіопатичних інтерсти-
ціальних пневмоній (ІІП) трьома висококваліфікованими фахівцями 
патоморфологами, які мають значний досвід роботи у пульмонології. 
Матеріал для гістологічного дослідження було отримано шляхом про-
ведення 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 однаково трактували гістологічні 
зміни, у 49,3 % випадків збігання висновків 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 морфологіч-
них змін тканин легень ставить під сумнів можливості хірургічної біоп-
сії з наступним гістологічним дослідженням препаратів у диферен-
ціальній діагностиці різних форм ІІП.

В діагностиці ІІП необхідним є ретельне виключення альтернатив-
них захворювань шляхом мультидисциплінарної дискусії між пульмо-
нологами, радіологами і патологами. В ситуаціях, коли така дискусія є 
неможливою, хворого слід направити до клініки, в якій працюють 
кваліфіковані спеціалісти.
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Проведен независимый анализ одних и тех же гистологических 
препаратов тканей легких 73 больных с различными формами идио-
патических интерстициальных пневмоний (ИИП) тремя высококвали-
фицированными специалистами патоморфологами, имеющими зна-
чительный опыт работы в пульмонологии. Материал для 
гистологи ческого исследования был получен путем проведения 
открытой (12 больных) и видеоторакоскопической (53) биопсии лег-
ких, а также при аутопсии (8).

Анализ результатов гистологического исследования показал, что 
все патоморфологи приблизительно одинаково описывают выявлен-
ные патологические изменения в тканях легких, но интерпретируют их 
в большинстве случаев по-разному. В 26,0 % случаев все участники 
исследования одинаково трактовали гистологические изменения, в 
49,3 % случаев совпадение заключений отмечалось только у двух спе-
циалистов и, наконец, у 24,7 % больных (каждый четвертый случай) все 
патоморфологи дали различные заключения о нозологической прина-
длежности выявленных изменений. 

Такая высокая частота разночтений при интерпретации морфо-
логических изменений тканей легких ставит под сомнение возможнос-
ти хирургической биопсии с последующим гистологическим исследо-
ванием препаратов в дифференциальной диагностике различных 
форм ИИП.

В диагностике ИИП необходимо исключение альтернативных 
заболеваний путем мультидисциплинарной дискуссии между пульмо-
нологами, радиологами и патологами. В ситуациях, когда дискуссия 
невозможна, больного следует направить в клинику, где работают 
квалифицированные специалисты.
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