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Ураження коронарних артерій у  дітей 
спостерігаються при хворобі Кавасакі [2, 
3, 7, 8], ревматизмі [5], інфекційному мо-
нонуклеозі [6]. Коронарні артерії можуть 
бути залучені до патологічного процесу 
у випадку гострих інфекційних захворю-

вань (черевний та висипний тиф, паратиф, 
малярія, скарлатина, грип тощо). При цьо-
му ушкоджуються як великі, так і дрібні 
гілки коронарних артерій. Підгострий або 
хронічний коронарит може бути наслідком 
системних захворювань сполучної ткани-
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Коронарит – запалення коронарних артерій серця, що є виявом 
системного ураження артерій або ускладненням різноманітних 
захворювань. У практичній клінічній діяльності нозологічну належність 
коронариту часто складно встановити через стертість, атиповість 
клінічної симптоматики, об’єктивні труднощі діагностики [1]. Як 
правило, діагноз встановлюють тільки при патологоанатомічному 
дослідженні. Розмаїття захворювань, перебіг яких здатний 
ускладнюватися розвитком коронариту – це виклик для лікарів різних 
спеціальностей. Своєчасна діагностика цієї патології, етіотропне 
та патогенетичне лікування необхідні для сприятливого перебігу 
захворювань та уникнення загрозливих ускладнень, найнесприятливіші 
з яких – інфаркт міокарда й раптова коронарна смерть [4].

*  Вперше опубліковано в журналі «Ліки України плюс» №1 (30) / 2017
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ни, геморагічного васкуліту, септичного 
ендокардиту. Особливості патоморфоло-
гічних змін у цих випадках визначаються 
характером основного захворювання. Як 
правило, пошкодження зазнають усі шари 
судинної стінки (панартеріїт) [9]. Ізольо-
ваний коронарит виявляють вкрай рідко.

Матеріали  
та методи дослідження

Проаналізовано 8952 ауто псійних ви-
падки дітей, померлих за  35-річний пе-
ріод – з 1981 р. по 2016 р. (проведених на 
базі КЗ  ЛОР «Львівське обласне патоло-
гоанатомічне бюро»). Коронарити було 
діагностовано в 45 аутопсійних випадках. 
Групу дослідження становили два мер-
твонароджених плоди (в терміні геста-
ції 24  та  37  тижнів внутрішньоутробно-
го розвитку; чоловічої та жіночої статі) 
та  43  випадки  смерті живонароджених 

дітей (серед них 24 особи чоловічої статі). 
Вік дітей – від 5 годин до 17 років 4 місяців 
(Q25-Q75 0,48–10,00 міс.; медіана – 2,4 міс.). 
Патогістологічні зміни коронарних арте-
рій досліджені з використанням рутинних 
методик – гістологічних та гістохімічних.

Результати  
та їх обговорення

Згідно з даними нашого дослідження, 
коронарити в дитячому віці за 35-річний 
період спостереження (з 1981 р. по 2016 р.) 
діагностовані лише в 45 аутопсійних ви-
падках (з 8952 секцій). Відмічено пере-
важання розвитку коронаритів у дітей 
в грудний віковий період (рис. 1).

Коронарит як прояв інфекційних за-
хворювань діагностований у 31 випадку 
(68,89±6,90 %). Для детального аналізу 
захворювань в дитячому віці, при яких 
патоморфологічно виявлені ознаки коро-

Рис. 1. Розподіл дітей 
з патогістологічними 
ознаками коронаритів 
за віком (згідно 
з вітчизняною віковою 
періодизацією) (%)
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нариту, здійснені необхідні розрахунки 
(рис.  2). Наведені дані демонструють, що 
сепсис бактеріальної етіології та генера-
лізована вірусна інфекція були найчасті-
шими причинами, при яких було виявле-
но запалення артерій серця (38,71±8,75 % 
та 22,58±7,51 % відповідно). З меншою 
частотою коронарит було діагностова-
но при генералізованій внутрішньоут-
робній (16,13±6,61 %) та  генералізованій 
гострій змішаній (вірусно-бактеріаль-

ній, бактеріально-грибковій) інфекціях 
(12,90±6,02 %).

Етіологічними чинниками (за  дани-
ми прижиттєвих та посмертних бактеріо-
логічних, вірусологічних та серологічних 
дослід жень) були: 1) штами наступних бак-
терій – Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas 
aeruginosae; Neisseria meningitidis; Treponema 
pallidum; роду Salmonella; 2) гриби – Candida 
albicans; 3) віруси – родини Herpesviridae (вну-
трішньоутробна інфекція); Cytomegalovirus; 
Varicella Zoster; родини Enterovirus.

У ряді випадків мала місце змішана ге-
нералізована інфекція вірусно-бактеріаль-
ної чи бактеріально-грибкової етіології, 
а  також неідентифікована генералізована 
внутрішньоутробна інфекція. 

Проведено аналіз деяких базисних пато-
гістологічних ознак різних гістологічних ва-
ріантів інфекції. 

Підсумовуючи дослідження патогісто-
логічної структури уражених коронарних 
артерій при генералізованій інфекції бак-
теріальної етіології ми встановили наступ-
ні патоморфологічні критерії діагностики 
коронариту:

1. У просвітах коронарних арте-
рій різного калібру – гемолізова-
ні еритроцити; фібринові грудки, 
тяжі; фібриново-лейкоцитарні мі-
кротромби та  змішані тромби, що 
обтурують; колонії бактерій. 

2. Набряк та проліферація ендотелію. 
3. Плазматичне просочування, фібри-

ноїдний некроз стінок судин.
4. Розволокнення стінок дрібних судин. 
5. Інтима судин інфільтрована лейко-

цитами (ендартеріїт). 

Рис. 2. Розподіл захворювань інфекційного 
генезу в дитячому віці, при яких патогістологічно 

діагностовані коронарити, за матеріалами аутопсій 
КЗЛОР «Львівське обласне патологоанатомічне боро», 

1991–2003 роки (випадки; %)
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6. Виражена лейкоцитарна інфільтра-
ція всієї товщі стінки з некрозами.

7. Мононуклеарна інфільтрація всіх 
шарів стінки. 

8. Периваскулярні вогнищеві скупчен-
ня представлені лейкоцитами, лімфо-
цитами, гістіоцитами, еозинофілами, 
поодинокими недиференційованими 
клітинами лімфоїдного ряду. 

9. Вогнищеві периваскулярні некрози.
Патогістологічні варіанти коронаритів 

при системному кандидозі:
1. Генералізоване гнійно-некротичне 

запалення з наявністю ниткопо-
дібних структур гриба в просвіті, з 
проростанням стінок деяких судин. 

2. Периваскулярна мононуклеарна 
інфільтрація з поодинокими нитко-
подібними структурами гриба. 

Патогістологічні ознаки коронариту при 
генералізованій інфекції вірусного генезу:

1. Гігантоклітинна трансформація ен-
дотелію. 

2. Дифузна проліферація, набухання 
ендотелію, ядра якого збільшені, 
заокруглені. Деякі збільшені ядра 
мають базофільне ядерце (одне або 
два) з незначним просвітленням 
навколо нього. 

3. Продуктивний ендартеріїт. 
4. Стінки судин потовщені, склеро-

зовані, мають слабобазофільне за-
барвлення. 

5. Периваскулярна лімфоцитар-
но-гістіоцитарна інфільтрація. 

6. Стінки інтрамуральних судин – фі-
бриноїдний некроз, мононуклеарна 
інфільтрація.

Патогістологічні ознаки коронариту 
при генералізованій внутрішньоутроб-
ній інфекції (морфологічно неідентифі-
кованій):

1. У просвітах судин лейко- та еритро-
стази, фібринові тромби.

2. Виражений ендартеріїт (лімфоци-
тарно-макрофагальна інфільтрація). 

3. Проліферація ендотелію, кругло-
клітинна інфільтрація стінок.

4. Поодинокі дрібновогнищеві пери-
васкулярні скупчення лімфоцитів 
та нейтрофілів.

5. Периваскулярний склероз.
Досліджено три аутопсійні випадки із 

запаленням артерій серця при вузлико-
вому періартеріїті (ВП) у дітей (дві дити-
ни жіночої та одна – чоловічої статі віком 
від 7 місяців до 1 року 8 місяців).

Перше дослідження. Хлопчик М., 
7  місяців, початок захворювання роди-
чі пов’язують зі щепленням проти віспи. 
При патологоанатомічному дослідженні 
виявлені множинні інфаркти нирок. Сер-
це збільшене в розмірах (маса – 75 г при 
нормі 40  г). Гіпертрофія міокарда лівого 
шлуночка (товщина стінки – 0,8 см при 
нормі 0,4 см). Коронарні артерії різко по-
товщені, блідо-сірі, звивисті.

Друге дослідження. Дівчинка Б., 1 рік 
2 місяці, впродовж півроку хворіла ВП. 
Періодичні загострення характеризува-
лись підвищенням температури тіла, по-
рушеннями серцево-судинної діяльності. 
Останнє загострення супроводжувалось 
підвищенням АТ до  220/130  мм  рт. ст. 
Із лабораторних показників – збільшення 
ШОЕ до 24 мм/год; нейтрофільний лейко-
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цитоз із зсувом формули вліво. Ниркова 
недостатність – безпосередня причина 
смерті дитини. При патологоанатомічно-
му дослід женні виявлені множинні рубце-
ві втягнення на поверхні нирок та інфаркт 
правої нирки. Маса серця 60  г (при нор-
мі 52  г). Міо кард лівого шлуночка гіпер-
трофований (товщина стінки 1,3 см, при 
нормі 0,7 см). Коронарні артерії звивисті, 
ущільнені. Патогістологічно стінки інтра-
муральних гілок коронарних артерій різко 
потовщені; дифузно інфільтровані гістіо-
цитами (панартеріїт); з  ознаками фібри-
ноїдного некрозу. Просвіти судин різко 
звужені, вогнищево облітеровані.

Третє дослідження. Дівчинка  С., 1  рік 
8 місяців, діагноз – вузликовий поліарте-
ріїт з генералізованим ураженням артерій 
внутрішніх органів. Результати патомор-
фологічного дослідження: стінка субепі-

кардіальної коронарної артерії потовщена 
внаслідок нерівномірної проліферації суб-
ендотеліального шару (рис. 3). У  медії  – 
лізис гладком’язових волокон, вогнищева 
мукоїдизація. У  дрібних гілках – стеноз 
просвіту, фіб риноїдний некроз стінки, ди-
фузне продуктивне запалення із поширен-
ням в періадвентиційний шар (рис. 4).

Висновки

1. Коронарити в дитячому віці за 35-річ-
ний період спостереження діагностова-
ні в 45 аутопсійних випадках. Як прояв 
інфекційних захворювань коронарит 
виявлено у 31 випадку (68,89±6,90 %). 
Сепсис бактеріальної етіології та  ге-
нералізована вірусна інфекція були 
найчастішими причинами, при яких 
розвинувся коронарит (38,71±8,75  % 

Рис. 4. Панартеріїт та фібриноїдний некроз 
гілок лівої коронарної артерії у дитини з вуз-

ликовим поліартеріїтом. Забарвлення гема-
токсиліном та еозином. Зб.: ок. 10, об. 40.  

Дівчинка С., 1 рік 8 місяців. 

Рис. 3. Ліва коронарна артерія  
з нерівномірною проліферацією субендотелі-
ального шару при вузликовому поліартеріїті. 
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: 

ок. 10, об. 10. Дівчинка С., 1 рік 8 місяців. 
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та 22,58±7,51 % відповідно). З меншою 
частотою коронарит діагностований 
при генералізованій внутрішньоутроб-
ній (16,13±6,61 %) та генералізованій 
гострій змішаній (вірусно-бактеріаль-
ній, бактеріально-грибковій) інфекціях 
(12,90±6,02 %).

2. Проаналізовані етіологічні чинники 
розвитку коронаритів у дітей. Най-
частіше визначались штами наступ-
них бактерій – Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosae, Neisseria 
meningitidis, Treponema pallidum, роду 
Salmonella; гриби – Candida albicans; 
віруси – родин Herpesviridae та 
Enterovirus.

3. Встановлені патогістологічні крите-
рії діагностики коронаритів при ге-
нералізованій інфекції бактеріальної 
етіології, системному кандидозі, гене-
ралізованій інфекції вірусного ґенезу, 
генералізованій внутрішньоутробній 
інфекції.

4. Виявлено патоморфологічні зміни ко-
ронарних артерій при вузликовому 
поліартеріїті, такі як стеноз просвіту, 
нерівномірна проліферація субендо-
теліального шару, лізис гладком’язо-
вих волокон, вогнищева мукоїдизація 
медії, фібриноїдний некроз стінки, 
дифузне продуктивне запалення з по-
ширенням у періадвентиційний шар 
(панартеріїт). Усі стадії активності за-
пального процесу іноді співіснують 
у  межах однієї судини, підтримуючи 
хронічний хвилеподібний перебіг вуз-
ликового періартеріїту.

5. Детальне обстеження коронарних ар-
терій повинно бути складовою части-
ною аутопсій, особливо у випадках 
інфекційних захворювань та  генералі-
зованих васкулітів.
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