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Туберкульозний коксит  
Туберкульоз кульшового суглоба є 

найбільш частою локалізацією тубер-
кульозного артриту. За класифікацією 
кістково-суглобового туберкульозу 
найчастіше виникає деструктивна (об-
межена або поширена) форма захво-
рювання з трьома фазами розвитку: 
початкова, розпалу, стихання.  

Туберкульозне вогнище первинно 
виникає в тілах клубової, сідничної, 
лобкової кісток чи в шийці стегнової 
кістки. Головка стегнової кістки ура-
жується внаслідок вторинного поши-
рення запального процесу з її шийки 
через зону росту чи капсулу. Значно 
рідше розвивається первинно-синові-
альна форма кокситу з ураженням пе-
ріартикулярних мяких тканин.  

Клінічно туберкульозний коксит 
характеризується багаторічним хро-
нічним перебігом з періодичними заго-
стреннями. Гостра форма розвивається 
у випадку прориву кісткового вогнища 
у суглоб. Спостерігаються субфебриль-
на температура тіла, слабкість, швидка 
втомлюваність, кульгавість. Біль лока-
лізується в кульшовому або колінно-
му суглобі, що утруднює діагностику. 
Сіднична складка згладжена, шкірна 
складка стегна потовщена (набрякання 
шкірної основи − симптом Александ-
рова), тонус м’язів кінцівки знижений. 
Згинання, розгинання, приведення, 
відведення та ротація обмежені. Зна-
чне порушення функції може бути зу-

мовлене повільним прогресуванням 
згинальної контрактури. У розпал за-
хворювання в ділянці суглоба спосте-
рігається припухлість і пальпуються 
збільшені регіонарні лімфатичні вузли. 
З часом може утворитися періартику-
лярний холодний абсцес.  

Рентгенологічно в фазу розпалу 
у дітей виявляють наростаючу кістко-
ву атрофію. Вона тим більше вираже-
на, чим у більш ранньому віці поча-
лося захворювання. В будь-якому віці 
виникає локальний, а пізніше − регіо-
нарний рівномірний остеопороз, який 
поступово може досягти проявів скло-
подібного. Характерними є  прояви 
вогнищевої деструкції в одній із  кі-
сток, що утворюють кульшовий суг-
лоб. Найчастіше вони виникають в тілі 
клубової кістки, спочатку виглядають 
як один чи декілька дрібних (4–6 мм) 
осередків деструкції з нечіткими кон-
турами. На фоні остеопоротичної кіст-
ки їх важко розпізнати. Значно рідше 
такі осередки деструкції виникають 
вперше в тілі сідничної або лобкової 
кістки, які утворюють нижній відділ 
вертлюжної западини (рис. 1).  

При туберкульозному кокситі пер-
ші ознаки кісткової деструкції мож-
на виявити в шийці стегнової кістки 
(рис. 2), які при прогресуванні процесу 
розповсюджуються на головку кістки 
та можуть призвести до повного її руй-
нування. Відомо, що при туберкульоз-
ному кокситі головка стегнової кістки 

Останнім часом спостерігається збільшення кількості пацієнтів з туберкульозом різної 
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первинно ніколи не уражується, її де-
струкція завжди буває вторинною: при 
розповсюдженні осередків деструкції 
шийки стегнової кістки на головку або 
при значному ураженні суглоба поши-
рення деструкції з кісток, що утворю-
ють вертлюжну западину на головку.

Ці особливості туберкульозного кок-
ситу досить важливі для диференційної 
діагностики ранніх проявів захворю-
вання у дітей з хворобою Пертеса (асеп-
тичний некроз головки стегнової кіст-
ки), при якій первинно уражується саме 
головка стегнової кістки. Рентгенівська 
суглобова щілина поступово звужуєть-
ся. Прогресуюча деструкція суглобових 
поверхонь призводить до  внутрішньо-
го підвивиху стегнової кістки, яка у разі 
деструкції тіла кульшової кістки змі-
щується всередину і  вгору. Руйнування 
тіла сідничної кістки супроводжується 
протрузією западини із заглибленням 
головки стегнової кістки в порожнину 
таза (рис. 3). Непрямою ознакою протру-
зії може бути розташування тіні холод-
ного абсцесу (напливу) на внут рішній 
поверхні тазової порожнини. Коксит без 
протрузії характеризується наявністю 
абсцесу в м’яких тканинах на внутріш-
ній поверхні стегна. Звапнення холодно-
го абсцесу, що має вигляд брильчастих 
тіней, відбувається протягом 2–4 років. 
У  фазу затихання захворювання ділян-
ки деструкції не збільшуються. Навколо 
них формується склеротичний вінчик. 
Секвестри розсмоктуються чи організу-
ються з поновленням кісткової структу-
ри. Зменшуються прояви остеопорозу, 
який зі склоподібного стає груботрабеку-
лярним. Кірковий шар діафіза з боку ен-
доста потовщується, формується фіброз-
ний або неповний кістковий анкілоз.  

За ефективного лікування стабіліза-
ція починається через 6–8 місяців, а стій-
кий ефект досягається через 2–3  роки. 
У разі своєчасного і успішного антибак-
теріального та ортопедичного лікування 
функція суглоба зберігається.  

Туберкульозний гоніт  

Туберкульозний гоніт посідає друге 
місце серед специфічних артритів.  

Морфологічно кісткове вогнище 
локалізується у відповідних метафізах 

стегнової або великогомілкової кіст-
ки, як виняток − у надколінку. Нерідко 
може спостерігатися первинно-синові-
альний процес.  

Рис. 1. Туберкульозний коксит з первинною локаліза-
цією в нижньому відділі вертлюжної западини справа:  

кістково-деструктивна форма, фаза розпалу  

На рентгенограмі кісток тазу в ділянці правого кульшово-
го суглоба спостерігається в нижньому відділі кульшової 

западини декілька маленьких (2–3 мм) осередків деструкції 
з нечіткими контурами. Суглобова щілина звужена, не-

значне збільшення періартикулярних м’яких тканин.

Рис. 2. Туберкульозний коксит з початковою  
деструкцією в шийці стегнової кістки:  

кістково-деструктивна форма, фаза розпалу  

На рентгенограмі кульшового суглоба 
у дитини спостерігається осередок деструк-

ції до 1,5 см в діаметрі з чіткими контура-
ми, в центрі якого візуалізується губчасті 

секвестри, незначне збільшення періартику-
лярних м’яких тканин, зона росту, а також 

головка стегнової кістки не зруйнована. 
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У разі туберкульозного ураження 
хрящі колінного суглоба руйнуються 
пізно. Це зумовлено тим, що туберку-
льозна паличка не виробляє значної 
кількості хондролітичних ферментів. 
Меніски та зв’язки можуть довго не 
ушкоджуватися, тому за наявності ту-

беркульозного гоніту нерідко уража-
ється одна половина або один поверх 
колінного суглоба.  

Поряд із грануляціями, деструк-
цією кісткових суглобових кінців, 
кістковими кавернами з  губчастими 
секвестрами і казеозними масами мо-
жуть частково зберігатися суглобові 
хрящі та  зв’язки. Разом з внутріш-
ньосуглобовими спайками вони ділять 
суглоб на верхній і нижній поверхи, 
праву та ліву половини, внаслідок чого 
процес може стихати в одному відділі 
суглоба і загострюватися − в іншому.  

Клінічно спостерігається субфе-
брильна температура тіла, втома, куль-
гавість, біль, що наростає під час наван-
таження, стовщення шкірної складки, 
припухлість суглоба, обмеження функ-
ції. У разі значyщої деструкції з часом 
виникають вальгусна чи варусна де-
формація коліна, підвивих, вивих, а під 
час загострення − згинальна контрак-
тура. Може утворитися нориця в ділян-
ці верхнього завороту суглоба чи в під-
колінній ямці. У разі стихання процесу 
формується фіброзний, а іноді − непов-
ний кістковий анкілоз.  

Рентгенологічно у дітей атрофія 
кісток найпомітніша і настає раніше 
у  малогомілковій, ніж у великогоміл-
ковій і стегновій кістках. Незалежно 
від віку хворих спостерігається рівно-
мірний остеопороз, що поступово на-
ростає, аж до склоподібного. 

Прискорений ріст епіфіза та метафі-
за (постаріння епіфіза), збільшення їх 
розмірів у дітей призводять до подов-
ження кісток на 1–2 см, що є непрямою 
ознакою гоніту, яка може виявитися 
раніше на 1–2 роки від вогнищевої кі-
сткової деструкції (рис.  4). Деструкція 
поширюється з метафіза на епіфіз. Зву-
жується суглобова щілина повільно, 
ділянки фізіологічних проясненнь суг-
лоба затемнюються або не визначають-
ся. У дітей повторні загострення спри-
чиняють передчасний синостоз у  зоні 
росту. Разом з руйнуванням епіфізів 
це призводить до зміни довжини − по-
довження змінюється вкороченням 
ураженої кінцівки. Остеопороз під час 
стихання процесу стає гіпертрофічним, 
груботрабекулярним. Атрофія кісток, 
що виникла в дитячому віці, зберіга-

Рис. 3. Туберкульозний коксит з протрузією вертлюжної западини: 
 кістково-деструктивна форма, фаза розпалу  

На рентгенограмі правого кульшового суглоба у дитини спостерігається 
повне руйнування кульшової западини з поширенням деструкції на тіло та 

верхній відділ крила клубової кістки. На фоні деструкції спостерігається 
декілька губчастих секвестрів. Головка стегнової кістки також зруйнована та 

зміщена всередину і вгору. Руйнування тіла сідничної кістки супроводжуєть-
ся протрузією западини із заглибленням стегнової кістки в порожнину таза. 

Атрофія та остеопороз всіх кісток лівої половини таза і нижньої кінцівки.  

Рис. 4. Туберкульозний гоніт зліва: первинно-синовіальна  
форма, фаза розпалу  

На рентгенограмі лівого колінного суглоба виявляється збільшення сугло-
ба внаслідок збільшення періартикулярних м’яких тканин, а також збіль-

шення епіфізів стегнової та великогомілкової кісток (постаріння епіфізів), 
суглобова щілина дещо звужена, кісткова деструкція відсутня.  
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ється протягом усього життя. Атрофії 
не буває, якщо захворювання почалося 
після завершення формування скелета.  

Туберкуьоз  
гомілковостопного суглоба

Туберкуьоз гомілковостопного суг-
лоба посідає третє місце серед тубер-
кульозних артритів.

Морфологічно вогнище локалізуєть-
ся переважно в тілі надп’яткової кістки, 
рідше − в її шийці, головці, дистально-
му метафізі великогомілкової кістки 
чи в її кісточці. Приблизно у половини 
хворих гомілковостопний суглоб ура-
жається ізольовано, в  1/3  хворих до 
процесу залучається задній надп’ятко-
во-п’ятковий, а у 1/5 – надп’ятково-чов-
ноподібний суглоби. Переважає пер-
виннокісткова форма − деструктивна, 
гранулююча чи ексудативна.

Артрит гомілковостопного суглоба 
виникає переважно в дитячому віці. 
Протягом тривалого часу остит роз-
вивається безсимптомно. Поступово 
наростає біль. Спостерігаються атро-
фія литкового м’яза, набряк навколо-
суглобових м’яких тканин, що призво-
дить до  кульгавості, звисання ступні. 
В  розпал захворювання підвищується 
як загальна температура тіла, так і міс-
цева, відмічається припухлість тканин 
навколо суглоба. Внаслідок прогре-
суючої деструкції та появі казеозного 
некрозу можуть утворюватися холодні 
абсцеси та нориці. Стихання процесу 
найчастіше призводить до формування 
фіброзного, а  у  разі вторинної інфек-
ції − неповного кісткового анкілозу.

Рентгенологічно у дітей виявляють 
атрофію гомілкових кісток. У будь-яко-
му віці розвивається рівномірний осте-
опороз. Остит найчастiше локалізуєть-
ся у надп’ятковій кістці (рис. 5). Рідше 
деструкція первинно виникає в дис-
тальному метафізі великогомілкової 
кістки. На початку процесу виявляють 
обмежений осередок остеолізу, іноді 
з секвестром. Поступово деструкція 
поширюється на суглобові поверхні. 
Звуження рентгенівської суглобової 
щілини відбувається повільно. Нерід-
ко виявляють руйнування суглобових 
поверхонь та звуження рентгенівських 

Рис. 7. Туберкульоз променево-зап’ясткового суглоба: кістково-деструк-
тивна форма, фаза розпалу

На рентгенограмі променево-зап’ясткового суглоба спостерігається осе-
редок деструкції з наявністю губчастого секвестра в дистальному епіфізі 

променевої кістки. Деструкція поширилася на суглобові поверхні всіх 
кісток зап’ястка, рентгенівські суглобові щілини променево-зап’ясткового 

та міжзап’ясткових суглобів звужені.  

Рис. 5. Туберкульоз гомілковостопного суглоба: кістково-деструктивна 
форма, фаза розпалу  

На рентгенограмі гомілковостопного суглоба спостерігається невеликий 
(6–8 мм) осередок деструкції в субхондральному відділі надп’яткової кістки, 
звуження рентгенівської суглобової щілини, збільшення об’єму м’яких тка-

нин, затемнення ділянок присуглобових фізіологічних прояснень.   

Рис. 6. Туберкульоз плечового суглоба в динаміці: кістково-деструктивна 
форма, фаза розпалу  

а) На рентгенограмі плечового суглоба спостерігається осередок деструкції 
з чіткими контурами в ділянці анатомічної шийки плечової кістки.

б) В динаміці через 1–1,5 роки спостерігається збільшення осередка де-
струкції з поширенням його на великий горбок плечової кістки, а також на 

суглобову поверхню лопатки
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суглобових щілин надп’ятко-
во-п’яткового, рідше − надп’ятко-
во-човноподібного суглобів. У разі 
несприятливого розвитку проце-
су можуть руйнуватися всі дрібні 
кістки заплесни. Розвиток артри-
ту супроводжується збільшення 
об’єму м’яких тканин, порушен-
ням їх структури та за рентгено-
логічними даними – затемненням 
ділянок присуглобових фізіологіч-
них прояснень.  

Туберкульоз 
 плечового суглоба  

Туберкульоз плечового сугло-
ба зустрічається рідко. Розвива-
ється переважно у людей літнього 
чи похилого віку. У дiтей вогнище 
первинно локалізується в метафі-
зі, у дорослих – в головці, поблизу 
великого чи малого горбків, ана-
томічній шийці плечової кістки, 
зрідка − в плечовому відростку, 
ості чи шийці лопатки.  

Морфологічно найчастіше ви-
никає фунгозна форма (суха косто-
їда). Велика кількість грануляцій 
виповнює порожнину суглоба 
з  його виворотами. Процес схиль-
ний до перебігу без вираженого 
казеозного розпаду, абсцесів і но-
риць. Відшаровується і руйнується 
суглобовий хрящ. Капсула рубцю-
ється та зморщується, узуруються 
ділянки її прикріплення. Поступово 
деструкція поширюється на епіфіз.

Клінічні ознаки: біль, що ірра-
діює в ліктьовий суглоб, слабкість 
верхньої кінцівки, атонія та атрофія 
м’язів (дельтоподібного, грудно-
го, спинних), потовщення шкірної 
складки, обмеження функції, а пі-
зніше − привідна контрактура.  

Рентгенологічно у разі уражен-
ня суглоба у дітей виявляють знач-
ну кісткову атрофію. У метафізі 
плечової кістки спостерігається 
обмежена ділянка деструкції, іноді 
з  секвестром. Процес зазвичай не 
переходить через зону росту. Пері-
остальні реакції не спостерігаються. 
Після затихання процесу можливе 
поновлення кісткової структури.

У дорослих чітко окреслену ді-
лянку деструкції найчастіше вияв-
ляють на межі головки і великого 
горбка (рис. 6) чи на анатомічній 
шийці плечової кістки, відповідно 
до прикріплення капсули суглоба. 
За умови прогресування процесу 
деструкція поширюється на голов-
ку, а пізніше і на западину суглоба, 
переважно − на шийку лопатки. 
Внаслідок превалювання деструк-
тивних явищ у головці вона може 
повністю руйнуватися, але через 
рубцювання капсули суглоба зали-
шається притягненою до западини.  

Туберкульоз  
ліктьового суглоба  

З усіх суглобів верхньої кінців-
ки туберкульоз найчастіше ура-
жує ліктьовий (50%). 

Клінічно спостерігають біль, 
набряк на задній поверхні сугло-
ба, атонію та атрофію м’язів, по-
рушення функції. Можуть утво-
рюватися нориці.

Рентгенологічно у дітей вияв-
ляють кісткову атрофію. У хворих 
будь-якого віку в фазу розпалу 
розвивається остеопороз. Вогнище 
деструкції розташовується в лік-
тьовому відростку ліктьової кістки. 
Деструкція поширюється на блоко-
ву вирізку, пізніше − і на епіфіз пле-
чової кістки. Можуть формуватися 
великі секвестри. Особливістю цієї 
локалізації є утворення багатоша-
рових періоститів на ліктьовій кіст-
ці, що нагадують «spina ventosa». 
У разі затихання процесу періости-
ти асимілюються, ділянки деструк-
ції відмежовуються.  

Туберкульоз променево-
зап’ясткового суглоба

Туберкульоз промене-
во-зап’ясткового суглоба зустрі-
чається рідше, ніж ліктьового. 

Клінічні ознаки: біль, набряк 
(переважно на тильній поверхні 
кисті), атрофія м’язів передпліччя, 
місцеве підвищення температури, 
обмеження функції. У розпал про-

цесу може розвиватися згинальна 
контрактура. Спостерігаються часті 
загострення, утворюються нориці. 

Рентгенологічно виявляють 
остеопороз. Вогнище деструк-
ції може локалізуватися в одній 
з кісток зап’ястка (головчастій, 
півмісяцевій, човноподібний) або 
в  дистальному епіфізі променевої 
кістки (рис. 7). У фазу загострення 
наростають прояви остеопорозу, 
утворюються дрібні секвестри, про-
цес поширюється на суглобові по-
верхні. Вони швидко руйнуються, 
а рентгенівські суглобові щілини 
променево-зап’ясткового та  між-
зап’ясткових суглобів звужуються. 
Деструкція може поширюватися і на 
проксимальні епіфізи ІІ–V п’ястко-
вих кісток. Після затихання процесу 
виникає фіброзний анкілоз. 

Висновки  

Таким чином, туберкульоз кі-
сток та суглобів має первинно-хро-
нічний перебіг, супроводжується 
незначним болем та поступовим 
порушенням функції ураженого 
суглоба. У перебігу захворювання 
виділяють декілька фаз: початок, 
фаза розпалу, фаза затихання. Пер-
ші рентгенологічні ознаки у вигляді 
осередка деструкції виявляють-
ся в  ділянці метафізу, епіметафізу 
кістки з подальшим поширенням 
на суглобову поверхню кісток, що 
утворюють суглоб, а також на при-
леглі м’які тканини.  

Рентгенологічні ознаки тубер-
кульозного артриту – осередки 
деструкції, губчасті секвестри, 
поширення патологічного про-
цесу на періартикулярні м’які 
тканини з утворенням абсцесу, 
розповсюджений остеопороз, 
у  дітей  – атрофія кісток і мяких 
тканин ураженої кінцівки.  

Особливості перебігу туберку-
льозного артриту значною мірою 
залежать від локалізації в певно-
му суглобі.  

Список літератури 
знаходиться в редакції
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1. Відділ кісток, що формують кульшовий суглоб, 
який первинно не уражується при туберку-
льозному кокситі: 
а) головка стегнової кістки;  
б) шийка стегнової кістки;  
в) тіло сідничної кістки;  
г) тіло клубової кістки;  
д) тіло лобкової кістки.  

2. Ознака, не характерна для туберкульозу сугло-
бів у дітей:  
а) атрофія кісток;  
б) атрофія м’язів;   
в) деструкція;  
г) губчасті секвестри;  
д) періостит вздовж епіметафіза зруйнованої 

кістки.  

3. Ділянка кісток, що формують плечовий суглоб, 
в якій первинно виникає осередок деструкції 
при туберкульозі плечового суглоба: 
а) анатомічна шийка плечової кістки;  
б) великий горбок плечової кістки;  
в) маленький горбок плечової кістки;  
г) суглобова западина лопатки;  
д) шийка лопатки.  

4. Відділ кісток, що формують ліктьовий суглоб,  
в якому первинно виникає кісткова деструкція:  
а) ліктьовий відросток ліктьової кістки;  
б) епіфіз плечової кістки;  
в) головка променевої кістки;  
г) шийка променевої кістки.  

5. Види секвестрів, характерні для туберкульозу 
суглобів:  
а) губчасті;  
б) кіркові;  
в) губчасто-коркові (змішані);  
г) центральні;  
д) тотальні.  

6. Вид розповсюдженості остеопорозу, характер-
ний для туберкульозу суглобів:  
а) регіонарний – в ділянці ураженого суглоба;  
б) розповсюджений на всю кінцівку;  
в) системний.  

7. Ознаки, не характерні для періартикулярного 
абсцесу при туберкульозному кокситі:  
а) зміщення абсцесу вздовж стегнової кістки;  
б) зміщення абсцесу в проксимальному напрям-

ку – вище ураженого суглоба;  
в) звапнення абсцесу;  
г) нориці;  
д) розсмоктування абсцесу при лікуванні.  

8. Ознака, не характерна для туберкульозу суглобів:  
а) деструкція суглобової поверхні;  
б) періартикулярний абсцес;  
в) нориці;  
г) звапнення;  
д) склерозування кістки.  

9. Процеси, які не можуть бути наслідками завер-
шення туберкульозу суглобів:  
а) фіброзний анкілоз;  
б) кістковий анкілоз;  
в) порушення функції суглоба;  
г) деформуючий артроз;  
д) повне відновлення суглоба.

10. Вид деструкції, не характерний для туберку-
льозу суглобів:  
а) маленькі осередки деструкції (4–6 мм) з чіт-

кими контурами в епіфізі чи метафазі кістки;  
б) осередок деструкції з поширенням метаепіфі-

зу на суглобову поверхню кістки;  
в) поширення осередку деструкції з метафіза на 

діаліз вздовж кістки;  
г) поширена ділянка деструкції з наявністю 

секвестрів.  

Тестові запитання для самоконтролю


