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Резюме
Мета роботи – оцінити результативність морфологічної діагно-

стики патології органів грудної порожнини у ВІЛ-інфікованих пацієнтів 
залежно від виду ендоскопічного дослідження з біопсією або при опе-
ративному втручанні.

Об’єкт і методи дослідження. У дослідження включено 204 зразки 
біологічного матеріалу від 191 пацієнта з ВІЛ-інфекцією. Біопсії були 
отримані при різних видах ендоскопічних досліджень і оперативних 
втручаннях у пацієнтів з невстановленим характером ураження легень, 
парієтальної плеври, лімфатичних вузлів або їх поєднанням. З метою 
визначення результативності морфологічної діагностики проводили 
зіставлення гістологічного висновку та заключного клінічного діагнозу 
в кожному випадку.

Результати та обговорення. Необхідність морфологічного 
дослідження виникла в 45,3  % випадках діагностики патології 
органів грудної порожнини серед ВІЛ-інфікованих хворих. Залежно 
від характеру ураження певного органу/структури грудної порож-
нини найчастіше виконувалася ВАТС із забором тканини парієталь-
ної плеври та/або декількох органів (61,3  %) і ексцизійна біопсія 
лімфатичних вузлів (25,5 %). Найбільш високий показник результа-
тивності гістологічного дослідження отримано при виконанні опе-
ративних втручань через повноцінну торакотомію (100,0 %). Досить 
високі показники результативності гістологічного дослідження 
також встановлено при ВАТС із забором тканини парієтальної 
плеври (95,2 %) або декількох органів грудної порожнини (паренхі-
ма легені, парієтальна плевра, лімфатичні вузли середостіння), 
(90,9  %), та при ексцизійній біопсії лімфатичних вузлів (84,6  %). 
Загальна ефективність гістологічного дослідження біопсійного та 
операційного матеріалу серед госпіталізованих ВІЛ-інфікованих 
пацієнтів склала 89,3 %.

Висновки. Сучасні види діагностичних ендоскопічних процедур 
дозволяють отримувати біопсії високої якості і у достатній кількості 
для морфологічного дослідження. Відеоасистована торакоскопія з 
біопсією тканин декількох органів грудної порожнини забезпечує мак-
симальну результативність морфологічної діагностики. Досягнення 
високого рівня результативності морфологічних досліджень у ході 
діагностичного процесу забезпечує своєчасну діагностику різної пато-
логії органів грудної порожнини, а, значить, і своєчасні адекватні ліку-
вальні заходи у пацієнтів.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, патологія органів грудної порожни-
ни, мініінвазивна хірургія, морфологічна діагностика, результатив-
ність.

Укр. пульмонол. журнал. 2020, № 1. С. 19–23.

Загаба Людмила Михайловна
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии 
им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины»
Лаборатория патоморфологии
Научный сотрудник, кандидат мед. наук
10, ул. Н. Амосова, 03038, Киев, Украина, тел.: +38 044 275 55 11

THE EFFECTIVENESS OF MORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS 

OF CHEST DISEASES IN HIV-INFECTED PATIENTS

 DEPENDING ON TYPE OF DIAGNOSTIC 

SURGICAL INTERVENTIONS

L. M. Zagaba, I. V. Liskina, S. D. Kuzovkova, O. A. Melnik, O. I. Shpak, 

V. B. Bychkovskiy, N. V. Bryansky

Abstract
The aim – to evaluate the effectiveness of morphological diagnostics 

of chest diseases in HIV-infected patients depending on the type of 
endoscopic examination with a biopsy or surgical intervention.

Object and methods. There were studied 204 biological samples from 
191 patients with HIV infection. Biopsies were obtained by various types of 
endoscopic examinations and surgical interventions from the patients 
with an undetermined nature of lung, parietal pleura, lymph nodes disease 
or their combination. In order to determine the effectiveness of the 
morphological diagnosis, a comparison of the histological conclusion and 
final clinical diagnosis was carried out in each case.

Results and discussion. The need for a morphological study arose in 
45,3 % of cases of diagnostics of chest conditions in HIV-infected patients. 
Depending on the nature of the lesions of a particular organ/structure of 
the chest cavity, video-assisted thoracoscopy (VATS) was most often 
performed with tissue sampling of the parietal pleura and/or several 
organs (61,3  %) and excisional lymph node biopsy (25,5  %). The highest 
effectiveness indicator of histological examination was obtained for 
samples taken at conventional thoracotomy (100,0  %). Sufficiently high 
effectiveness of histological examination was also established for VATS 
tissue sampling of the parietal pleura (95,2  %) or several organs of the 
chest cavity (lung parenchyma, parietal pleura, mediastinal lymph nodes), 
(90,9 %), and at excision biopsy of lymphatic nodes (84,6 %). The overall 
effectiveness of the histological examination of biopsy and surgery tissue 
samples in hospitalized HIV-infected patients was 89,3 %.

Conclusions. Modern types of diagnostic endoscopic procedures 
allow pefforming good quality biopsies in sufficient quantities for 
morphological studies. VATS biopsy ensures maximal effectiveness of 
morphological diagnostics. Achieving a high level of effectiveness of 
morphological studies during the diagnostic process provides timely 
diagnostics of various diseases of chest organs, and, therefore, early 
adequate therapeutic intervention in patients.
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