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Код МКХ 10: J 12 - J 18
1. Визначення та класифікація пневмонії
Пневмонія - гостре інфекційне захворювання, 

переважно бактеріальної етіології, яке характеризується
вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та 
наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації.

Виділяють наступні види пневмоній:
- негоспітальна (позалікарняна, розповсюджена, 

амбулаторна);
- нозокоміальна (госпітальна);
- аспіраційна;
- пневмонія в осіб з тяжкими порушеннями імунітету

(вроджений імунодефіцит, ВІЛ-інфекція, ятрогенна 
імуносупресія).

_______________________________      
www.moz.gov.ua/ua/.../dn_20070319_128.htm...

Основні алгоритми діагностики і 
лікування пневмоній 

(Наказ МОЗ № 128 2007р)



У 1918–19 роках (18 місяців) у всьому світі від 
іспанки (Грип А (Н1N1):

- померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-
5,2% населення Землі. 

- захворіло близько 400 млн людей, або більше, 
ніж 20% населення планети. 

Смертність при пандемії в ці роки перевищила 
людські втрати в Першій світовій війні.

_______________________________      
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанський_грип

Вірусно-бактеріальні пневмонії  –
найващі за перебігом і найчастіше 
зустрічаються при епідемії грипу



Епідемія грипу А(Н1N1) в Україні розпочалась 
29.10.2009року.

- загальна кількість захворівших -78326 осіб; 
- госпіталізовано - 2464 осіб
- із них вагітних і породіль – 95осіб 
- потрапило до реанімації -317осіб,
_______________________________      

Діброва Ю.В. Ретроспективна оцінка епідемії грипу А (Н1N1) в Україні з позиції
патолога. //Лікарська справа 1-2/2015р. –С.55-58.

Епідемічні    аспекти грипу 
А(Н1N1) в України 2009рік



Порівняльний аналіз  перебігу 
вірусно-бактеріальних  пневмоній 
в 2009р та грудні-січні 2015-16р 

Вибірка 2009 р. по Україні 
Померло -150хв.

Вибірка 2016р по ВОКЛ 
(38хв.) 

Померло -15хв.



Показники 2009 рік    Україна
n=150

2016 рік    ВОКЛ
n=15

Стать
чоловіки жінки Чоловіки жінки

Молодше 20 р
3,3 % 1,9 % 0 % 0 % 

21-40 років 24% 28% 20% 7% 
41-60 років 20,8% 17,7% 53 % 0 % 
Старше 60 років 2 % 2,3 % 13 % 7 %

Віковий аналіз померлих від  
епідемічних пневмоній 2009 та 2016рр 

(1-й віковий фактор  ригідності  грудної  клітки в розвитку  
респіраторної  травми)



2009року в Україні
Ожиріння: 1-2ст – 9осіб ; 3-4ст. – 18 осіб

Всього 27осіб, що становить: 19% пацієнтів
Вагітних і породіль:                 11% пацієнтів

2016 року  у ВОКЛ
Ожиріння: 1-3 ст – 4осіб             27% пацієнтів
Вагітних і породіль:                 0% пацієнтів

Фонові захворювання(стани) 
при  вірусно-бактеріальних  пневмоніях 

(2-й фактор росту ригідніоті  грудної  клітки за рахунок  ожирінням
як предиктор респіраторної  травми)



Госпіталізація: -перші 3д. – 23,57%
-4-7доба захв.  - 49,5%
-пізніше 7 доби – 20,6%

Смертність: -перші 7діб. – 50,7%
- 8-15 доба захв.  - 35,7%
- пізніше 15 доби – 13,6%

Аналіз тривалості респіраторної 
підтримки, як фактора 

ефективності ІТ (2009р)



Особливість рентгенологічної 
картини вірусно-бактеріальних 

пневмоній  (2009р)

Гомогенність та 
симетричність 
пневматизації 
легень, 
ортостатична 
складова 
затемнення.



Особливості рентгенологічної 
картини вірусно- бактеріальних 

пневмоній  (2016р)
Вогнищевість та 
рівномірність 
враження 
легені та менша 
ортостатична 
складова 
затемнення 
легені – 3-й 
компонент 
зменшення 
еластичноті 
легень та 
ризику 
респіраторної 
травми



Особливості рентгенологічної 
картини вірусно- бактеріальних 

пневмоній  (2016р)
Вогнищевість та 
рівномірність 
враження 
легені та менша 
ортостатична 
складова 
затемнення 
легені – 3-й 
компонент 
зменшення 
еластичноті 
легень та 
ризику 
респіраторної 
травми



Особливості макроскопічного 
дослідження дихальної системи при  
вірусно- бактеріальних пневмоніях  

(2016р)

Рівномірність 
та 
тотальність 
враження 
трахеї



Особливості перебігу та 
діагностики вірусно-

бактеріальних пневмоній  (2016р)

Рівномірність 
та 
тотальність 
враження 
легеневої 
тканини –
фактор 
зменшення 
еластичноті 
легень та 
ризику 
респіраторної 
травми



Ускладнення респіраторної травми  -
пневмоторакс при вірусно-

бактеріальних пневмоніх  (2016р)

Пневматоракси
(4чол/27% від 
померлих) 
свідчення 
про наявність 
респіраторної 
травми та 
бактеріальну 
деструкцію 
легень



Основні морфологічні  предиктори 
респіраторної травми при вірусно-

бактеріальних пневмоніях 

1. Десквамація і 
лімфоцитарна 
інфільтрація 
трахеї і альвеол



Основні морфологічні  предиктори 
респіраторної травми при вірусно-

бактеріальних пневмоніях 

2. Заміна 
одношарового 
епітелію 
багатошаровим 
плоским



Основні морфологічні  предиктори 
респіраторної травми при вірусно-

бактеріальних пневмоніях 

3.Аркодоподібні 
утворення при 
заміні 
одношарового 
епітелію 
багатошаровим 
плоским.



Основні морфологічні  предиктори 
респіраторної травми при вірусно-

бактеріальних пневмоніях 

4. Карніфікація 
тканин легень з 
трансформацією 
у фіброз



Основні морфологічні  предиктори 
респіраторної травми при вірусно-

бактеріальних пневмоніях 

5. Геморагічне 
просяканням 
карніфікованих 
тканин, 
прогресування  
фіброзу легень



Мікроскопічний вигляд бронхіоли 
при вірусо-бактеріальній пневмонії 

(Хворий П.О.В.)

Перерозтянута 
бронхіола  з 
відсутністю 
вмісту – мала 
перспектива 
покращення 
ефективності 
вентиляції за 
рахунок тиску 
при режимах 
СРАР та ШВЛ з 
ПТКВ



Мікроскопічний вигляд альвеоли при 
вірусо-бактеріальній пневмонії 

(Хворий П.О.В.)

Перерозтянута 
альвеола та 
відсутність 
вмісту  і 
альвеолоцитів 
–мала 
перспектива 
покращення 
ефективності 
вентиляції за 
рахунок тиску 
при режимах 
СРАР та ШВЛ з 
ПТКВ



Діапазон	СРАР	(навіть	при	8см.	Н2О	)	тиск	при	
видосі		на	ригідних	легенях	часто	вищий	ніж	при	
ПТКВ	на	ШВЛ	(пневмоторакс	у	хворої	Б.В.В.	22років.).

ШВЛ	з	ПТКВ	вище	12	см	Н2О.	створює	різний	
відсоток	шунта	та	правошлуночкової	
недостатності,	що	є	причиною	росту	гіпоксії	та	
серцевої	недостатності	.	

(Ішемія	міокарду	померлого	П.О.В.	40років).

Надлишкові по тиску режими ШВЛ –
можлива причина респіраторної 

травми  та розвитку пневматораксу.



Пацієнти: 
О.М.А. : Acinetobacter baumannii
Б.В.В.  : Pseudomonas aeruginosa
Ш.Р.Ю.: Acinetobacter baumannii
Б.Д.В.  : Pseudomonas aeruginosa

_____________________________     
Терміни бак.діагностики ( 7день)
Бак. лабораторія ВОКЛ результат 7-10днів

Бак. лабораторія ВОДКЛ результат 2-3 день

Бак. лабораторія МКЛШМД результат 2-3-5днів

Бак. лабораторія МКЛ№1 результат 3-7днів

Пат. флора при вірусно-
бактеріальній пневмонії 

(на секції).



Acinetobacter baumannii
при пневмонії та пневмотораксі не 

чутливий до меропенему та лінезоліду

Формуван
ня 
резистент-
ності 
пат.флори 



Супутня патологія
у померлих хворих від

вірусно-бактеріальних пневмоній 2016р

У переважної більшості хворих 
на секції виявлена супутня 
патологія легень та інших 

систем.



Мікропрепарат міокарду при 
вірусо-бактеріальній пневмонії 

Кардіоміоцити з 
дезорганізацією 
ядерних 
структур-
початкова 
стадія інфаркту 
міокорду. 



Супутня патологія нирок 
у хворого, що помер від

вірусно-бактеріальної пневмонії

Гломерулярний 
амілоідоз 
нирки при ХХН



Супутня патологія ЦНС
у померлого хворого від

вірусно-бактеріальної пневмонії

Серозний 
енцефаліт при 
а/с судин 
мозку



Супутня патологія легень
у хворого, що помер від

вірусно-бактеріальної пневмонії

РДС з 
гіалінозом 
легень при 
пневмонії



Висновки (1)

1. В структурі смертності від вірусно-
бактеріальних пневмоній  епідемії грипу А(Н1N1) 
2016р. переважають чоловіки  41-60 р., в яких 
високі градієнти внутрішньолегеневого тиску 
сприяють баротравмі при респіраторній підтримці.

2. Ріст ризику респіраторної травми 
обумовлена наявністю ожиріння, що збільшує 
параметри внутрішньолегеневого тиску при 
респіраторній підтримці і поглиблює важкість 
перебігу вірусно-бактеріальних пневмоній. 



Висновки (2)

3. Ріст частоти пневмотораксів, серцевої 
недостатності та показники гістології свідчать про 
необхідність пошуку нових та оптимізації відомих 
режимів респіраторної підтримки (СРАР та ШВЛ з 
ПТКВ) в межах ближчих до фізіологічних параметрів.

4. Своєчасний бактеріологічний і вірусологічний 
аналіз є основними факторами швидкості постановки 
точного діагнозу та вибору адекватної тактики 
антибактеріального і противірусного лікування так і 
зменшення ризику деструкції легеневої тканини та 
респіраторної травми.



Висновки (3)

5. Важкий перебіг вірусно-бактеріальних 
пневмоній  при грипі А(Н1N1), низька ефективність 
етіотропного і патогенетичного лікування та 
респіраторної підтримки вимагають пошуку нових 
підходів в організації лабораторної діагностики, 
маршрутів та методів лікування, попередження 
респіраторної травми даної категорії хворих. 

Висока смертність при вірусно-бактеріальних 
пневмоніях - це виклик вірусної інфекції 
сьогодняшньому рівню медицини людського 
суспільства.



Дякую за увагу!


