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ПЕДИАТРИЯ

Туберкульозне ураження кісток і суглобів у дітей є най-
частішою локалізацією серед позалегеневого туберку-
льозу, особливо в дошкільному віці [1, 2, 3, 4, 5]. Останніми 
роками відмічається ріст туберкульозу кісток і суглобів 
серед дітей, при цьому зростає кількість захворілих 
дітей раннього віку [6]. Вважають, що це зумовлено 
збільшенням кісткових ускладнень протитуберкульоз-
ної вакцинації - БЦЖ-оститів, оскільки вони за морфоло-
гічними змінами, клініко-рентгенологічними проявами 
та принципами хірургічного і медикаментозного ліку-
вання такі ж, як при ураженні кісток мікобактеріями 
туберкульозу, що утруднює диференційну діагностику 
[7, 8, 9].

Метою нашого дослідження було оцінити ситуацію 
щодо кістково-суглобового туберкульозу в дітей і вивчи-
ти причини несвоєчасного і пізнього його виявлення.

!"#$%&"'( & )$#*+(. Нами проаналізовано 32 історії 
хвороб дітей віком до 15 років, котрі лікувалися в спеці-
алізованому дитячому стаціонарі з приводу туберкульо-
зу кісток і суглобів впродовж 1988-2013 рр. При аналізі 
історії хвороб враховували такі дані: вік, стать, супутні 
хвороби, метод виявлення хвороби, проведення вакци-
нації БЦЖ, наявність та розмір післявакцинного рубчика, 
контакт з хворим на туберкульоз, диспансерне спосте-
реження з приводу контакту, віражу, профілактичні захо-
ди в осередках інфекції, динаміку чутливості до туберку-
ліну, дані гістологічного дослідження та наявність чинни-
ків, які б могли сприяти розвитку туберкульозу.

Аналізуючи ураження кісток і суглобів у дітей раннього 
віку, за критеріями БЦЖ-оститів, описаних у літературі [2, 
3, 10, 11, 12], особливу увагу звертали на вік, проведення 
вакцинації БЦЖ, проміжок часу після її проведення та 
наявність і розмір рубчика, контакт з хворим на туберку-
льоз, наявність локальної форми внутрішньогрудного 
туберкульозу, відповідність між станом хворого і зміна-
ми в кістках, результати гістологічного дослідження. 
Крім того, звертали увагу на інтенсивність туберкуліно-
вих реакцій та наявність несприятливих чинників.

,$-.'/#"#( +*0'&+1$223 #" 45 *67*8*%$223. Серед 
122 дітей, які лікувалися впродовж 1988-2013 рр. в дитя-
чому спеціалізованому стаціонарі з приводу позалегене-
вих форм туберкульозу, туберкульозне ураження кісток 
і суглобів діагностовано в 32 (26,2%) хворих. Дітей до 4 
років було 12 (37,5%), від 4 до 8 - 5 (15,6%), від 8 до 15 - 15 
(46,9%). Хлопчиків було 17 (53,1%), дівчаток - 15 (46,9%), 
сільських дітей - 14 (43,8%), міських - 18 (56,2%). Кількість 
організованих і неорганізованих дітей була однакова (16 
-50,0%).

Туберкульоз суглобів діагностовано у 18 (56,2%) дітей, 
зокрема колінного суглоба - у 12, кульшового - у 6. У 14 
(43,8%) дітей встановлено туберкульоз кісток, зокрема у 
5 із них виявлено туберкульоз хребта, у 2 було уражене 
V-е ребро, в одної дитини - VI-е ребро, у 2 - грудина, у 1 - 
таранна кістка, в одному випадку були уражені 2-а п’ясна 

та стегнова кістки, по одному випадку - плечова та вели-
когомілкова. У 8 випадках туберкульоз був ускладнений 
напливним абсцесом, у 4 - норицею, в однієї дитини діа-
гностовано згинальну контрактуру. 

При вступі до стаціонару у 16 (50,0%) дітей хвороба 
була поєднана з туберкульозом органів дихання, зокре-
ма у 6 (37,5%) дітей був туберкульоз внутрішньогрудних 
лімфатичних вузлів, у 7 (43,8%) - первинний туберкульоз-
ний комплекс, в одного з них з хронічним перебігом, по 
одному випадку встановлено дисемінований туберку-
льоз, вогнищевий туберкульоз, туберкульоз плеври, 
ускладнений ексудативним плевритом. 

Гострий початок відмічався у 8 (25,0%) хворих, підго-
стрий - у 14 (43,8%), поступовий - у 10 (31,2%) дітей. 
Підвищення температури до фебрильних цифр відміча-
лося у 9 дітей, зниження апетиту - у 8, загальне нездужан-
ня - у 9, втомлюваність - у 4, порушення сну - у 7. У 16 
випадках хворих турбував непостійний біль у місці лока-
лізації патологічного процесу, у однієї дитини відмічало-
ся напруження м’язів, в однієї була їх атрофія, у 21 дити-
ни був набряк суглоба і тканин, у 5 - флюктуація, у 7 - 
локальне підвищення температури, у 8 - обмеження 
рухів. У всіх дітей при спондиліті відмічались втомлюва-
ність і біль у спині, у 4 - при натисканні на остисті відрос-
тки була болючість і виражений кіфоз. Слід відмітити, що 
у 2 дітей спостерігалася кульгавість, у 4 - зміна ходи, у 2 
- вкорочення кінцівки, в однієї дитини було видовження 
кінцівки на 2 см.

Рентгенологічно у 2 дітей при ураженні ребра виявле-
но деструкцію овальної форми з нечіткими краями, інше 
ребро було вкорочене, спостерігалася вогнищева 
деструкція ручки грудини. У 13 дітей у великих кістках 
деструктивні зміни виникали в дистальних і проксималь-
них епіметафазах. При ураженні хребта у передніх відді-
лах тіл хребців відмічались численні краєві вогнища 
деструкції, звуження міжхребцевої щілини, в 4 випадках 
була кіфозна деформація хребта.

При лабораторному обстеженні у 5 дітей відмічався 
лейкоцитоз до 11 x 109/л, в одному випадку - до 39,7 x 
109/л, у 5 - був незначний зсув вліво, у 12 - лімфоцитоз, у 6 
- збільшення ШОЕ до 35 - 37 мм/год, у 2 дітей була анемія.

Оперативне втручання було в 6 (18,8%) дітей, в яких 
було взято матеріал для гістологічного дослідження. В 
інших дітей гістологічно досліджувався гній і 
грануляційно-некротичні тканини. У всіх випадках було 
діагностовано специфічне ураження.

Встановлено, що 20 дітей перед хворобою перенесли 
ГРВІ, інфекційні хвороби та ангіну, у 7 (21,9%) дітей була 
супутня патологія. У 9 дітей хворобі передувала травма.

У 3 дітей хвороба співпала з віражем. У 6 дітей спосте-
рігали гіперергічну реакцію на туберкулін, у 6 - туберку-
лінова проба була інтенсивна, у 10 - незначної інтенсив-
ності, у 4 - сумнівна, а в 2 випадках - негативна, при 
цьому в одному з них була негативна анергія, в 2 - не 
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було даних, а в 2 випадках туберкулінова проба не про-
водилася.

Відомо, що вакцинація БЦЖ запобігає розвиткові гене-
ралізованих форм туберкульозу і летальності від нього. 
Нами встановлено, що вакцинація БЦЖ була проведена 
у 16 (50,0%) дітей, у решти дітей даних про вакцинацію не 
було і післявакцинного рубчика не виявлено. Серед вак-
цинованих дітей лише 4 (25,0%) були ефективно щепле-
ні. Отже, 87,5% дітей були неефективно щеплені і не 
вакциновані.

Особливого значення слід надавати організації проти-
туберкульозних заходів серед контактних на туберку-
льоз. Встановлено, що контакт з хворим на туберкульоз 
був виявлений лише у 8 (25,0%) дітей, причому одна 
дитина була з сім’ї, в якій троє осіб були хворі на туберку-
льоз, в однієї з них був мультирезистентний туберкульоз, 
одна дитина була із подвійного контакту, в одному 
випадку дитина контактувала з матір’ю, яка померла від 
резистентного туберкульозу, в іншому - з батьком, який 
повернувся з місць позбавлення волі і помер від тубер-
кульозу. Отже, 75,0% дітей були з невідомого контакту і 
профілактичні заходи щодо туберкульозу серед них не 
проводилися .

До того ж не всі діти (5 із 8), в яких був виявлений кон-
такт, спостерігалися протитуберкульозним диспансе-
ром, а серед тих, які спостерігалися диспансером, лише 
1 дитина отримувала превентивну профілактику.

Аналізуючи динаміку туберкулінових проб, виявлено 
нерегулярне проведення туберкулінових проб, оскільки 
їх результати за минулі роки в медичній документації не 
були виявлені, а 2 дітям туберкулінодіагностика не про-
водилася. Внаслідок цього майже всі (93,8%) діти виявле-
ні при зверненні за медичною допомогою, лише одна 
дитина виявлена при туберкулінодіагностиці і одна - при 
обстеженні контакту.

Слід відмітити, що в 2 випадках давність хвороби стано-
вила до 6 років, у 7 - до 3 років, в 11 - до року, у 8 - до 6 
місяців і в 4 - до 1 місяця. При цьому 93,8% дітей лікувалися 
в соматичних лікарнях, зокрема в 2-х випадках - в 4 стаціо-
нарах, в 3-х - в 3 стаціонарах, в 11-ти - в 2, в 14-ти - в 1-му 
стаціонарі. Це свідчить про неналагоджену співпрацю між 
лікарями загальної мережі і фтизіатрами та недостатню 
пильність лікарів щодо туберкульозу і необізнаність з клі-
нічними проявами кістково-суглобового туберкульозу.

Встановлено, що всі діти були з груп ризику щодо 
туберкульозу. При цьому у 2 дітей було 7 чинників, в 
однієї дитини - 6, у 4 дітей - 5, у 5 дітей - 4, у 5 дітей - 3, у 9 
дітей - 2 і у 6 був один чинник.

Отже, наші дані свідчать, що причинами несвоєчасно-
го і пізнього виявлення туберкульозу кісток і суглобів є 
не налагодження співпраці між лікарями загальної мере-
жі і фтизіатрами, недостатня пильність лікарів щодо 
туберкульозу і необізнаність з клінічними проявами 
кістково-суглобового туберкульозу, нерегулярне про-

ведення туберкулінодіагностики серед груп ризику та 
неповний обсяг обстеження хворих дітей.

Встановлено, що за період 1988 - 2000 рр. та за 2001 - 
2013 рр. виявляли однакову кількість дітей з туберку-
льозним ураженням кісток та суглобів, при цьому остан-
німи роками виявляли ураження плоских кісток, які 
раніше не спостерігалися. Слід відмітити, що наші дані 
збігаються з даними інших авторів про те, що з 2001 року 
зростає число уражень плоских кісток [9].

Аналізуючи отримані дані у дітей раннього віку, 
виявлено, що у 4 з 12 дітей, які були вакциновані БЦЖ і 
мали рубчик, контакт з хворим на туберкульоз не був 
встановлений. При обстеженні цих хворих виявлені 
локальні ураження кісток без ураження органів дихан-
ня. До того ж у цих дітей була невідповідність між зна-
чною кістковою деструкцією і слабо вираженою загаль-
ною реакцією. При туберкулінодіагностиці у цих дітей 
виявляли нормергічні реакції (лише в одному випадку 
була гіперергічна), як прояв післявакцинної алергії. 
Гістологічно у цих дітей було підтверджено специфічне 
ураження кісток. Крім того, діти були із соціально спри-
ятливих сімей, у них не було виявлено супутньої пато-
логії. Ці дані свідчать про можливе у цих дітей кісткове 
ускладнення протитуберкульозної вакцинації - БЦЖ-
остит.

Зважаючи на те, що за морфологічними змінами кіст-
кові ускладнення протитуберкульозної вакцинації не 
відрізняються від туберкульозу спричиненого M. 
tuberculosis і те, що у дітей раннього віку при бактеріоло-
гічному обстеженні матеріалу виділяють й індентифіку-
ють мікобактерії туберкульозу як БЦЖ у незначній кіль-
кості [7], що утруднює диференційну діагностику, за 
нашими і літературними даними для встановлення діа-
гнозу БЦЖ-оститу слід зважати на таке:

часу, що пройшов після її проведення, та наявність 
і розмір рубчика;

-
ження кістки;

туберкульозу;
-

єю і незначно вираженою клінічною симптомати-
кою;

-
ження кістки (або виділення бактеріального штаму 
БЦЖ з кісткового вогнища при посіві, чи наявність 
кислотно-стійких бактерій в матеріалі кісткового 
вогнища при бактеріоскопії);

рідко гіперерічні;
-

вих сімей.
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