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Метою дослідження було вивчити патомор-
фологічні зміни COVID-19 асоційованої пневмонії 
при тяжкому перебігу захворювання на основі ау-
топсій з обґрунтуванням патогенетичних ланок клі-
ніко-морфологічних проявів.

Матеріали та методи. Дослідження змін 
COVID-19 асоційованої пневмонії при тяжкому пе-
ребігу захворювання проведено на основі аутопсій 
16 померлих з використанням макроскопічних та 
мікроскопічних методів. У всіх померлих відзнача-
лися за життя хронічні захворювання, які слугува-
ли фоном для тяжкого перебігу COVID-19.

Результати. Тяжкий перебіг COVID-19 про-
являється класичними морфологічним ознака-
ми гострого респіраторного дистрес-синдрому 
(ГРДС) та ураженням судинної стінки з розвитком 
гіперкоагуляційного синдрому. Автопсія виявила 
характерні макроскопічні зміни легень, що відріз-
няють дане захворювання від інших інфекційних 
захворювань дихальної системи. Мікроскопічно в 
тканині легень відзначалися зміни, які відповідали 
проліферативній фазі дифузного альвеолярного 
пошкодження, що є морфологічною ознакою клі-
нічних проявів гострого респіраторного дистрес-
синдрому. У просвітах альвеол виявляли відкла-
дання гомогенних еозинофільних мас, які нерів-
номірним шаром покривали стінки респіраторних 
відділів. Характерною морфологічною ознакою 
COVID-19 асоційованої пневмонії у хворих була 
гіперплазія та метаплазія альвеолоцитів II типу. 
Інколи виявляли видозмінені гіперхромні пневмо-
цити, нерідко з утворенням симпластів, що асоці-
юється з цитопатичним ефектом SARS-CoV-2. В 
основі розвитку ГРДС при COVID-19 асоційованій 
пневмонії, лежить механізм, який пов’язаний з ви-
ходом SARS-CoV2 з уражених пневмоцитів ІІ типу, 
що призводить до їх руйнування. Внаслідок цього 
вивільняються специфічні медіатори запалення, 
які стимулюють макрофаги, що синтезують біо-
логічно активні речовини, збільшуючи проникність 
капілярів та призводять до накопичення ексудату в 
альвеолах. В результаті руйнування пневмоцитів II 
типу також зменшується виробництво сурфактан-
ту, спричиняючи альвеолярний колапс, погіршен-
ня газообміну та розвиток рефрактерної гіпоксемії. 
Також постійними ознаками ГРДС при тяжкому пе-
ребігу COVID-19 асоційованої пневмонії є ендоте-
ліїт легеневих судин з поширеним тромбозом.

Висновки. Патоморфологічні дослідження вка-
зують, що прямий вплив SARS-CoV-2 на епітелій  
дихальних шляхів та альвеол призводить не лише 
до його пошкодження, а й до запуску каскаду реак-
цій, які спричиняють розвиток гострого респіратор-
ного дистрес-синдрому.

Ключові слова: респіраторний дистрес- 
синдром, пневмоцити ІІ типу, гіперплазія, гіперко-
агуляція.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана в рамках ініці-
ативно-пошукової роботи «Закономірності морфо-
генезу органів, тканин судинно-нервових утворів в 
нормі, при патології та під впливом зовнішніх чин-
ників». № держ. реєстрації 0118U004457.

вступ. Всесвітня організація охорони здоров’я 
11 березня 2020 року визнала глобальну експан-
сію коронавірусу SARS-COV-2 пандемією, що роз-
почалася з Китаю в кінці 2019 року та стала 11-ю 
в ХХ-ХХI століттях. Пандемія коронавірусної хво-
роби 2019 (COVID-19) продовжує загрожувати сус-
пільству, економічній системі та системам охорони 
здоров’я в усьому світі в результаті високої смерт-
ності [1, 2].

Коронавіруси підтипів HCoV-OC43, HCoV-
229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, досить часто ре-
єструються в структурі сезонних ГРВІ, але рідко 
викликають вірусні пневмонії і зазвичай вражають 
тільки верхні дихальні шляхи, викликаючи інфек-
ції легкої і середньої тяжкості [3]. SARS-CoV-2 – 
це одноланцюговий РНК-вірус, що належить до 
сімейства Coronaviridae [4]. S-білок вірусу SARS-
CoV-2 має спорідненість до рецептора ангіотен-
зинперетворюючого ферменту 2 (АПФ2), причому 
його афінність щодо цього рецептора в 10-20 ра-
зів вище, ніж у SARS-CoV, що і забезпечує високу 
контагіозність. Рецептор до АПФ2 експресується 
в епітелії респіраторних шляхів, альвеолоцитах, 
альвеолярних моноцитах, ендотелії судин, епіте-
лії шлунково-кишкового тракту, сечових шляхів, 
макрофагах та інших клітинах багатьох органів і 
тканин, включаючи міокард і деякі відділи ЦНС. 
SARS-CoV-2 здатний до найбільш активної реплі-
кації в верхніх дихальних шляхах за рахунок без-
перервного виділення вірусу з глотки [5, 6]. 

Основною невирішеною загадкою перебі-
гу COVID-19 є широкий спектр клінічних проявів  
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у пацієнтів, починаючи від безсимптомного носій-
ства, легкого перебігу з лихоманкою, головним 
болем або незначними респіраторними симптома-
ми (наприклад, кашель або біль у горлі) і незду-
жанням, закінчуючи тяжким перебігом з розвитком 
пневмонії та гострого респіраторного дистрес-син-
дрому (ГРДС) [7]. На сьогодні патогенетичні меха-
нізми, що призводять до інтерстиційної пневмонії 
COVID-19 вже з’ясовані, проте смертність при роз-
витку пневмонії залишається на високому рівні [8]. 
Останнє пов’язано з чотирма основними фактора-
ми ризику: вік більше 65 років, наявність супутніх 
серцево-судинних або цереброваскулярних за-
хворювань, зниження рівня CD3+CD8+ Т-клітини 
і підвищення серцевого тропоніну I. Останні два 
фактори, зокрема, були провісниками смертності 
хворих на пневмонію при COVID-19 [9]. Розповсю-
дження COVID-19 становить особливу небезпеку 
щодо декомпенсації хронічних захворювань. Най-
частіше важкі форми COVID-19 спостерігаються 
у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою 
легень, ожирінням, цукровим діабетом, артеріаль-
ною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, хро-
нічними захворюваннями нирок, злоякісними ново-
утвореннями [10].

Впродовж періоду пандемії швидко поповню-
ються наукові відомості про COVID-19, проте ви-
вчення нових аспектів патогенезу, морфологічних 
змін і клінічних особливостей будуть мати суттєве 
значення в удосконаленні методів лікування та 
профілактики коронавірусної інфекції.

Мета дослідження – вивчити патоморфоло-
гічні зміни COVID-19 асоційованої пневмонії при 
тяжкому перебігу захворювання на основі аутопсій 
з обґрунтуванням патогенетичних ланок клініко-
морфологічних проявів.

Матеріали та методи дослідження. На базі 
Полтавського обласного патологоанатомічного 
бюро проведено патоморфологічне досліджен-
ня секційного матеріалу 16 померлих від тяжко-
го перебігу COVID-19, підтвердженого за життя 
методом полімеразної ланцюгової реакції. Серед 
померлих було 8 жінок, середній вік яких склав 
66,1±12,8 років та 8 чоловіків віком 64,3±12,5 років. 

У всіх випадках проведено патологоанатомічні 
розтини з дотриманням заходів безпеки відповідно 
до наказу про Порядок проведення патологоана-
томічного розтину та Організації надання медичної 
допомоги хворим на коронавірусну хворобу [11, 
12]. Для проведення дослідження використаний 
гістологічний метод. Шматочки тканини легень 
фіксували в 10% розчині нейтрального формалі-
ну не менше 72 годин з подальшою заливкою їх 
у парафін. Серійні парафінові зрізи забарвлювали 
гематоксиліном і еозином за загальноприйнятою 
методикою. Для візуалізації гістологічних змін ко-
ристувалися мікроскопом «MICROmed XS-3320» 

фірми «Ningero Shengheng Optics and Electronics 
Co» з використанням збільшення ×100, ×200, ×400 
з фотографуванням за допомогою цифрової фото-
камери «Camera Eyepiece Ver1.3» з ліцензійним 
програмним забезпеченням.

Дослідження проведено з дотриманням 
основних біоетичних положень Конвенції Ради 
Європи про права людини та біомедицини (від 
04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації про етичні принципи проведен-
ня наукових медичних досліджень з участю людей 
(1964–2008 рр.), а також МОЗ України № 690 від 
23.09.2009 р., відповідно до вимог «Інструкції про 
проведення судово-медичної експертизи» (наказ 
МОЗ України № 6 від 17.01.1995), відповідно до 
вимог і норм, типовим положенням з питань ети-
ки МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., «Порядку 
вилучення біологічних об’єктів від померлих, тіла 
яких підлягають судово-медичній експертизі і па-
тологоанатомічному дослідженню, для наукових 
цілей» (2018).

Результати дослідження та їх обговорення. 
За результатами аналізу історій хвороб померлих 
та патологоанатомічного розтину було встановле-
но, що у всіх досліджуваних випадках спостерігав-
ся тяжкий перебіг захворювання. 9 померлих за 
життя страждали на гіпертонічну хворобу; 3 – цу-
кровим діабетом, 3 – атеросклерозом і ожирінням 
та 1 – хронічним інтерстиційним нефритом. Отже, 
у всіх померлих відзначалися за життя хронічні 
захворювання, які є фоном для тяжкого перебігу 
COVID-19. Медіана віку померлих становила 66,5 
років, що теж є фактором підвищеного ризику.

При патологоанатомічному розтині було ви-
явлено характерні макроскопічні зміни легень, що 
відрізняють дане захворювання від інших інфек-
ційних захворювань дихальної системи. Легені 
на автопсії були темно-червоного або червоно-
синюшного кольору, збільшені, щільно-тістуватої 
консистенції, зі зниженою повітряністю, поверхня 
розрізу гладка, глянцевого вигляду. Вісцеральні 
листки плеври були гладкими, мали блискуче-ла-
кований вигляд (рис. 1А). На розрізі тканина ле-
гень мала сіро-червоний колір з різко вираженим 
повнокрів’ям. З поверхні розрізу в значній кількості 
вільно і при легкому стисканні стікала каламут-
на, дещо піниста рідина. Шматочки легень, взяті з 
різних ділянок, тонули у воді. У трахеї та великих 
бронхах спостерігались точкові крововиливи, біль-
ше виражені в дистальних відділах (рис. 1Б).

Під час мікроскопічного дослідження в слизо-
вій оболонці трахеї та бронхів, особливо дисталь-
них відділів, крім ознак порушення кровообігу, які 
проявлялися сладжуванням еритроцитів, стазом, 
тромбозом, також вогнищево спостерігалась ба-
зальноклітинна гіперплазія респіраторного епіте-
лію та його десквамація (рис. 2).

83



Український журнал медицини, біології та спорту – 2022 – Том 7, № 2 (36)

Медичні науки

Рис. 2 - Мікроскопічні зміни стінки бронха у хворого з 
COVID-19 асоційованою пневмонією: 

1 – просвіт бронха, заповнений ексудатом; 2 – ба-
зальноклітинна гіперплазія респіраторного епітелію; 
3 – підслизова основа з гіперемією кровоносних су-
дин та запальною інфільтрацією. Заб. гематоксилі-

ном і еозином, зб. ×100

Активні метапластичні процеси в слизовій обо-
лонці бронхіального дерева, можливо, індуковані 
вірусом, посилюють перебіг інфекційного процесу, 
сприяючи поширенню збудника, і порушують му-
коциліарний кліренс, що призводить до зниження 
бар’єрної функції епітелію.

При мікроскопічному дослідженні тканини ле-
гень у всіх хворих відзначалися однотипні зміни, 
які відповідали проліферативній фазі дифузного 
альвеолярного пошкодження (ДАП), що є морфо-
логічною ознакою клінічних проявів гострого рес-
піраторного дистрес-синдрому. Просвіти альве-
ол були заповнені еозинофільним ексудатом, що 
містив велику кількість білка, еритроцитів, імуно-
запальних клітин. Структура ексудату мала харак-
терний пінистий або пористий вигляд. Крім того, 
у просвітах альвеол відзначалося відкладання 
гомогенних еозинофільних мас – гіалінові мемб-
рани, які нерівномірним шаром покривали стінки 
респіраторних відділів (рис. 3 А). Міжальвеолярні 

перегородки потовщені за рахунок набряку та ви-
раженого повнокрів’я капілярів, клітинної інфіль-
трації. В мікроциркуляторному руслі спостерігався 
виражений тромбоз та сладжування еритроцитів. 
Характерною морфологічною ознакою COVID-19-
асоційованої пневмонії у хворих з тяжким перебі-
гом захворювання була гіперплазія та метаплазія 
альвеолоцитів II типу. Ці зміни проявлялись різ-
ного ступеня атипією пневмоцитів, які були збіль-
шеними, полігональної форми з гіперхромними 
ядрами (рис. 3 Б). В декількох випадках виявля-
ли видозмінені гіперхромні пневмоцити, нерідко з 
утворенням симпластів, що мабуть, асоціюється з 
цитопатичним ефектом SARS-CoV-2.

Описані вище практично безповітряні ділянки 
чергувалися з вогнищами компенсаторної гострої 
емфіземи. Відзначалися явища васкуліту у вигляді 
периваскулярних щільних лімфоїдних муфтопо-
дібних інфільтратів та ділянки крововиливів.

Отже, проведене дослідження показує, що 
тяжкий перебіг COVID-19 проявляється класич-
ними морфологічним ознаками гострого респіра-
торного дистрес-синдрому (ГРДС) та ураженням 

Рис. 1 – Макроскопічні зміни органів дихання у по-
мерлих від COVID-19 асоційованою пневмонією:

А. Вигляд легень у хворого Х., 60 років; Б. Зміни тра-
хеї хворої К., 46 років

A Б

Рис. 3 – Мікроскопічні зміни легень при COVID-19 
асоційованій пневмонії хворого М., 65 років: 

А. Гіалінові мембрани; Б. Проліферація пневмоцитів 
ІІ типу. Заб. гематоксиліном і еозином. Зб.×200

Б

A
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судинної стінки з розвитком гіперкоагуляційного 
синдрому.

ГРДС характеризується змінами легень у від-
повідь на різні пошкоджуючі чинники, що прояв-
ляються запаленням, підвищеною проникністю 
судин легень і втратою аерованої легеневої тка-
нини. Механізм, який лежить в основі розвитку 
гострого респіраторного дистрес-синдрому при 
COVID-19 асоційованій пневмонії, пов’язаний з ви-
ходом SARS-CoV2 з уражених пневмоцитів ІІ типу, 
що призводить до їх руйнування. В результаті чого 
вивільняються специфічні медіатори запалення, 
які стимулюють макрофаги. Останні продукують 
специфічні цитокіни, такі як інтерлейкін-1, інтер-
лейкін-6 і фактор некрозу пухлин альфа [13]. Дані 
цитокіни, потрапляючи в кровотік, спричинять роз-
слаблення гладкої мускулатури та скорочення 
ендотеліальних клітин кровоносних судин, збіль-
шуючи проникність капілярів та призводячи до на-
копичення ексудату в альвеолах. В результаті руй-
нування пневмоцитів II типу також зменшується 
виробництво сурфактанту, спричиняючи альвео-
лярний колапс, погіршення газообміну та розвиток 
рефрактерної гіпоксемії [14].

Основним морфологічним проявом ГРДС є 
наявність гіалінових мембран (багатого фібрином 
ексудату), які утворюються внаслідок підвищення 
проникності судинної стінки з активацією коагуля-
ції та інгібуванням фібринолізу [15]. Цей ексудат, 
змішаний з фрагментами зруйнованих клітин, ви-
стилає альвеолярну поверхню, перешкоджаючи 
повноцінному газообміну. ДАП прогресує з гострої 
(ексудативної) фази, що проявляється формуван-
ням гіалінових мембран, у фазу проліферації (ор-
ганізації), яка характеризується інтерстиціальною 
проліферацією фібробластів і міофібробластів, 
гіперплазією пневмоцитів ІІ типу та плоскоклітин-
ною метаплазією [16].

Наше дослідження показує, що постійними 
ознаками ГРДС при тяжкому перебігу COVID-19 

асоційованій пневмонії є ендотеліїт легеневих су-
дин з поширеним тромбозом. Це підтверджується 
деякими дослідженнями [17]. Також повідомляєть-
ся, що у 71% хворих, які померли від COVID-19, 
поліорганна недостатність розвивається внаслідок 
дисемінованого внутрішньосудинного згортання 
крові [18]. Однак, мікротромби, що є постійною 
ознакою ГРДС, можуть бути не специфічними про-
явами при COVID-19, оскільки вторинний тромбоз 
на фоні місцевого запалення часто супроводжує 
ДАП різної етіології [16].

Патофізіологічні механізми COVID-19 вивче-
ні все ще недостатньо. Однак патоморфологічні 
дослідження є провідними під час оцінки патоло-
гічних змін при різних захворюваннях. У даному 
дослідженні узагальнені патогістологічні зміни ура-
ження легень при COVID-19, що може бути вико-
ристане не лише з діагностичною метою, а й для 
відображення патогенетичних шляхів, які можуть 
інформувати клініцистів про корисні стратегії ліку-
вання.

висновки. Патоморфологічні дані, отрима-
ні за результатами даного дослідження, свідчать 
про взаємопов’язані механізми, які лежать в основі 
системних клінічних проявів COVID-19. Патологоа-
натомічні дослідження вказують, що прямий вплив 
SARS-CoV-2 на епітелій дихальних шляхів та аль-
веол призводить не лише до його пошкодження, а 
й до запуску каскаду реакцій, які спричиняють роз-
виток гострого респіраторного дистрес-синдрому. 
Аутопсійні та некропсійні дані розширюють знання 
про патологічні процеси при COVID-19, що можуть 
бути використані під час морфодіагностики і спри-
яти розвитку подальших стратегій лікування.

Перспективи подальших досліджень – ви-
вчення патоморфологічних змін ураження вну-
трішніх органів (печінки, селезінки, серця, головно-
го мозку) при COVID-19 та обґрунтування патоге-
нетичних ланок їх розвитку.
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UDC 616.24-002:616.9(COVID-19)
Morphological Manifestations of COVID-19-Associated Pneumonia
Fylenko B. M., Babenko V. I., Royko N. V., Starchenko I. I., 
Proskurnya S. A., Byelyayeva A. O.
Abstract. The purpose of study was to study the pathomorphological changes of COVID-19-associated 

pneumonia in its severe course on the basis of autopsies with substantiation of pathogenetic links of clinical 
and morphological manifestations.

Materials and methods. The study of changes of COVID-19-associated pneumonia in its severe course 
was performed on the basis of autopsies of 16 deceased individuals using macroscopic and microscopic 
methods. All patients had chronic diseases during their lifetime, which contributed to the severe course of 
COVID-19.

Results and discussion. The severe course of COVID-19 is manifested by conventional morphological 
signs of acute respiratory distress syndrome and vascular wall lesions with the development of hypercoagula-
ble syndrome. Autopsy revealed characteristic macroscopic changes in the lungs that distinguish this disease 
from other infectious diseases of the respiratory system. Microscopically, changes were observed in the lung 
tissue, which corresponded to the proliferative phase of diffuse alveolar damage, which is a morphological 
sign of clinical manifestations of acute respiratory distress syndrome. Deposits of homogeneous eosinophilic 
masses were found in the lumens of the alveoli, which unevenly covered the walls of the respiratory parts. 
Hyperplasia and metaplasia of type II alveolocytes was characteristic morphological feature of COVID-19-as-
sociated pneumonia. Sporadic altered hyperchromic pneumocytes were detected, often with the formation 
of symplasts associated with the cytopathic effect of SARS-CoV-2. The development of acute respiratory 
distress syndrome in COVID-19-associated pneumonia is based on the mechanism involved in the release  
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of SARS-CoV2 from affected type II pneumocytes, leading to their destruction. As a result, specific inflam-
matory mediators are released, which stimulate macrophages that synthesize biologically active substances, 
increasing the permeability of capillaries and leading to the accumulation of exudate in the alveoli. Destruction 
of type II pneumocytes also reduces surfactant production, causing alveolar collapse, impaired gas exchange, 
and refractory hypoxemia. Pulmonary vascular endotheliitis with widespread thrombosis is also the prominent 
sign of acute respiratory distress syndrome in severe COVID-19-associated pneumonia.

Conclusion. Pathomorphological studies indicate that the direct effect of SARS-CoV-2 on the epithelium of 
the respiratory tract and alveoli leads not only to its damage, but also trigger a cascade of reactions that cause 
the development of acute respiratory distress syndrome.

Keywords: respiratory distress syndrome, type II pneumocytes, hyperplasia, hypercoagulation.
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