
Туберкульоз колінного суглобу 
Хвора К., 28 роки.  
Скарги при виявленні: на біль в лівому колінному суглобі в спокої та при рухах, наявність нориці в лівій 
підколінній ямці. 
Анамнез хвороби: Вважає себе хворою близько 5 років тому коли з’явились болі в лівому колінному 
суглобі. Лікувалась консервативно. Погіршення стану у вигляді наростання скарг 2 роки тому. За 
медичною допомогою звернулась до лікаря-ортопеда. В лютому 2011р. була проведена операція 
меніскектомія артроскопічним методом. Через 6 місяців погіршення стану: з’явилось випинання в лівій 
підколінній ямці. Знов звернулась до лікаря-ортопеда. В серпні 2011р. прооперована з приводу кисти 
Беккера.  

  Звуження суглобової щілини зліва, вогнища деструкції в кістках 
суглобу, узурація суглобових поверхонь. Дифузний остеопороз.  
Післяопераційний період протікав гладко. Через 3 місяці знову з’явились болі в колінному суглобі. За 
медичною допомогою не зверталась. Через 8 місяців в підколінній ямці утворилась нориця. Звернулась 
до лікаря-ортопеда. Запідозрили туберкульозні зміни в колінному суглобі. Хвора направлена до лікаря 
фтизіоортопеда.  
Госпіталізація в обласну туберкульозну лікарню. 
Скарги при виявленні: на біль в лівому колінному суглобі в спокої та при рухах, наявність нориці в 
лівій підколінній ямці. 
Анамнез життя: Туберкульозом раніше не хворіла. Туб. контакт заперечує.   
Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез не 
обтяжений. Гемотрансфузій не було. 
Шкідливі звички – не має.  
 Об єктивний статус: Загальний стан відносно задовільний. Зниженого харчування. Шкіра звичного 
кольору. Свідомість ясна. В обстановці та часі орієнтується. Аускультативно: дихання везикулярне на 
всьому тяжінні, хрипи не прослуховуються. Перкуторно: во всіх відділах ясний. Тони серця ясні, ритм 
правильний. Живіт м'який, безболісний. Печінка не збільшена. Фізіологічні відправлення не порушені.   
Локальний статус: пацієнтка пере двигається з додатковою опорою на милиці. Активні рухи в лівому 
колінному суглобі обмежені, болісні. В підколінній ямці наявний отвір норицевого ходу з серозно-
геморагічною рідиною. 
Обстеження в стаціонарі при вступі:  
Знаходився на стаціонарному лікуванні з 19.06.2012р. по 31.10.2013р.. 
Представлено рентген архів, рентгенограма лівого колінного суглобу від 05.05.2012р., МРТ від 
01.06.2013р.:  Епіфізи колінного суглобу остеопорозно змінені, наявна їх крайова деструкція. 
Висновок: Артрит. Етіологія?  
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Виконано рентгенограма лівого колінного суглобу від 21.06.2012р.: Звуження суглобової щілини зліва, 
вогнища деструкції в кістках суглобу, узурація суглобових поверхонь. Дифузний остеопороз. Висновок: 
Туберкульоз лівого колінного суглобу в артритичній фазі.   
Загальний аналіз крові від 30.07.2012р.:  лейк-4,2*10ᶢ/л, ер-4,4*10¹²/л, Hgb – 130,7/л, П-2%, Сег-53%, Эо-
5%, Мон-6%, Лим-34%, СОЭ – 7мм/ч. 
Кров на ВІЛ від 01.08.2012р. – антитіла до ВІЛ не виявлені  
RW від 30.07.2012р. – негативний. 
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Мазок з рани методом мікроскопії від 12,13.06.2012р. – КУБ 3/100 п/з. 
Мазок з рани методом посіву а від 08.06.2012р. – виявлені МБТ - 2 колонії. 
ЦВКК від 14.06.2012р.: ВДТБ (14.06.2012) лівого колінного суглобу Дестр(+)  МБТ(+) М(+) К(+) 
Резіст0 Гіст0 Кат1 Ког2 (2012).  
Медикаментозна терапія: призначена протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 90 доз 
ізоніазид0,3, рифампіцин0,6, піразинамід2,0, етамбутол1,2, у підтримуючій фазі: 150 доз ізоніазид0,3, 
рифампіцин0,6. Симптоматична терапія.  
Перебіг захворювання (особливості): На фоні лікування протитуберкульозними препаратами 
відмічається позитивна динаміка у вигляді зменшення скарг (зник больовий синдром), загоєння нориці в 
лівій підколінній ямці. 
12.04.2013р. після завершення курсу хіміотерапії хвору переведено в залишкові зміни перенесеного 
туберкульозу у вигляді мета туберкульозного деформуючого артрозу лівого колінного суглобу. 
Визначена ІІ група інвалідності. 

   
Висновок: Динаміка позитивна у вигляді відновлення структури кістки. 
 
Заключення/рекомендації: 
  Туберкульозний гоніт займає за частотою третє місце серед інших кістково-туберкульозних 
захворювань (15 - 20%). Процес ураження туберкульоз колінного суглоба може тривати до 3-х років. 
Після руйнування синовіальної сумки руйнується суглобний хрящ, а також суглобові кінці кісток. Не 
рідко це призводить до зміщення до заду великогомілкової кістки. Туберкульозний гнійник, який може 
утворитися в кістковому вогнищі, розкривається в суглоб і викликає сильне запалення. 
Комплексне терапевтичне, санаторно-курортне та хірургічне лікування дає можливість не лише усунути 
туберкульоз колінного суглоба, а й відновити його функцію і тим самим зберегти соціальну активність 
хворого. 
В даному випадку є пізня діагностика туберкульозного процесу з розвитком необоротних змін, які 
призвели до інвалідизації пацієнтки. Хвороба розвивалась на протязі 3 років. Лікарі вузьких 
спеціальностей не мають туб. настороженості, що і призвело до позадньої діагностики.  
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