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Резюме
Мета дослідження — вивчити у динаміці зміни структури легень у 

хворих з ускладненим перебігом негоспітальної вірусної пневмонії 
COVID-19 шляхом програмної обробки даних комп'ютерної томографії 
органів грудної порожнини (КТ ОГП) та визначити особливості змін для 
прогнозування результатів.

Матеріали та методи. Проведено аналіз динаміки даних КТ 
ОГП 70 пацієнтів із негоспітальною пневмонією вірусної етіології 
(COVID-19).

 Діагноз COVID-19 встановлювався відповідно до чинних прото-
колів лікування коронавірусної хвороби. КТ ОГП проводили на сканері 
Aquilion TSX-101A «Tochiba» (Японія) із записом результатів на цифрові 
носії з подальшою їхньою програмною обробкою.

Результати. З 70 пацієнтів з негоспітальною пневмонією вірусної 
етіології (COVID-19), у 21 пацієнта (15 чоловіків та 6 жінок) виявлено 
бульозно-емфізематозні зміни в паренхімі подібні до «синдрому зника-
ючої легені», що склало 30 % від усіх обстежених. Випадків формування 
масивних фіброзних післязапальних змін не виявлено.

Висновки. Враховуючи великий відсоток діагностики «синдрому 
зникаючої легені», зумовленого аутоімунним процесом у пацієнтів з 
ускладненим перебігом негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19, 
необхідна розробка методів лікування. З метою діагностики усклад-
нень, їх профілактики та прогнозування перебігу важких форм пнев-
монії COVID-19 необхідне проведення КТ ОГП у динаміці з виконанням 
денситометричних досліджень легеневої паренхіми.

Ключові слова: COVID-19, комп'ютерна томографія, синдром зни-
каючої легені, денситометрія, легеневий запальний фіброз.
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Abstract
The aim was to study the evolution of changes in the structure of the 

lungs in patients with a complicated course of community-acquired 
COVID-19 viral pneumonia by software processing of CT scan data and to 
determine the features of changes to predict its outcome.

Materials and methods. The analysis of CT scan series of 70 patients 
with community-acquired viral pneumonia (COVID-19) was performed.

The diagnosis of COVID-19 was established in accordance with the 
current protocols for the treatment of coronavirus disease. CT scan was 
performed on the scanner Aquilion TSX-101A “Tochiba” (Japan) with the 
recording of the results on digital media and subsequent software process-
ing of data. 

Results. Of the 70 study patients in 21 patients (30 % of all examined 
subjects, 15 men and 6 women) bullous-emphysematous lesions of lung 
parenchyma attributable to “vanishing lung syndrome” were revealed. 
There were no cases of massive post-inflammatory pulmonary fibrosis 
found.

Conclusions. Considering high prevalence of “vanishing lung syn-
drome” caused by the autoimmune process in patients with complicated 
community-acquired COVID-19 viral pneumonia, it is necessary to develop 
the methods of its management. To reveal complications, prevent them 
and predict the course of severe forms of COVID-19pneumonia, it is neces-
sary to perform repeated CT scans with densitometry of the pulmonary 
parenchyma.
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Прогнозувати остаточне закінчення пандемії коро-
навірусної хвороби (COVID-19), асоційованої з SARS-
CoV-2, яка розпочалась у 2019 році [1], на теперішній час 
не беруться жодні спеціалісти. Вірус постійно мутує та 
стає більш  контагіозним. Цьому небезпечному інфекцій-
ному захворюванню приділяється пильна увага епідемі-
ологів, медиків, економістів, політиків та соціальних 

структур усіх країн світу. Швидкими темпами перебудо-
вується медична інфраструктура під це захворювання, в 
усьому світі активуються програми по вакцинації.

За три минулих роки світова медицина набула нових 
знань про етіологію та патогенез цього небезпечного 
інфекційного захворювання та нових методів його ліку-
вання, розроблені нові методи терапії патологічних 
станів COVID-19 та профілактики її ускладнень на амбу-
латорному та стаціонарному етапах [2]. Визначено рент-
генологічні критерії діагностики вірусної пневмонії, 
асоційованої з SARS-CoV-2 [3, 4].  У 2019 та 2020 роках у 
міжнародних і національних протоколах по лікуванню 


