
Дослідження опорно-рухового апарату та синдроми ушкодження сполучної 

тканини   

 

  

 Опорно-руховий апарат – складна біомеханічна система, яка складається з 

кісток, суглобів, сухожиль, зв’язок, м’язів, хрящів, шкіри. Як витікає з назви, 

цей комплекс забезпечує людині функцію руху та опори.   У процесі розвитку 

організму людини опорно-рухова система диференціюється із сполучної 

тканини, елементи якої (клітини та між кліткова речовина) присутні у всіх 

органах та повністю формують не тільки опорно-руховий апарат, а також  

серцево-судинну систему, систему крові та імунітету. Сполучній системі  

властиві такі важливі функції, як опорна (кістки, хрящі, шкіра), бар’єрна 

(“зовнішній захист” – шкіра, “внутрішні” 

мембрани – серозні оболонки, капсули, захисна (імунна) клітин крові 

макрофагів, лейкоцитів), метаболічна (участь у обміні речовин – судин, 

мембран, органів), регуляторна, та репаративна при ушкодженні органів, 

тканин.  В патологічних процесах сполучна тканина реагує як єдине, тому 

симптоми ушкодження опорно-рухового апарату в багатьох випадках є 

частиною складних синдромів хвороб сполучної тканини: колагенозів, 

васкулітів.    При розгляді дослідження опорно-рухового апарату не можна не 

зупинятися на ознаках дифузних хвороб сполучної тканини – колагенозів, які 

вражають шкіру обличчя, кістки та м’язи зубо-щелепної системи, слизову 

оболонку ротової порожнини, слинні залози – те, що є постійно у полі зору 

лікаря-стоматолога та є предметом його професійної діяльності.   

 Методи дослідження  кістково-м’язової системи та сполученої тканини, в 

цілому, включають загальновідомі лікарські прийоми. 
  

                                                        Розпитування.  Скарги.    

Біль у суглобах (артралгія), як суб’єктивна ознака захворювання опорно-

рухомого апарату, розрізняється по характеру (гострий, тупий, ріжучий, 

пекучий, смикаючий), інтенсивності - від слабого до сильного, тривалості та 

часу виникнення (день, ніч), іррадіації.   Важливим моментом у характеристиці 

суглобового болю вважається уточнення провокуючого фактору (рухи у суглобі, 

жування, розмова, положення тіла), що типово для механічного болю.   

Артралгія може супроводитись симптомами загальної інтоксикації (слабість, 

втрата апетиту, підвищення t  тіла, головний біль), що дозволяє диференціювати 

низку запальних, інфекційних або пухлинних процесів. У ряді випадків 

виявляється болючість суглобів та оточуючих тканин тільки при пальпації.   

Інші скарги представлені хрустом, крепітацією у суглобах (остеоартрози), 

тугорухливістю або скутістю у ранішні часи, на протязі декількох годин 

(остеоартроз, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак). Скутість може 

стосуватися хребта (дифузний спондилоартроз, спондиліт). Зустрічаються й 

незвичні варіанти рухливості (підвивих нижньої щелепи, порушення 

відкривання роту).   В історії хвороби можна відобразити ступінь вираження 

болю у суглобах за допомогою 10-сантиметрової шкали: від повної відсутності 



болю (0 см) до дуже сильних або не виносних, які хворий відчував, наприклад, 

при переломах, травмах (8-9-10 см). Хворий повинен самостійно зробити 

належну відмітку на 10-ти сантиметровій лінії. 

 При дослідженні м’язів скарги включають слабкість, під якою розуміють 

неможливість виконання м’язової роботи, а також втомлюваність, втрата 

м’язової сили у процесі роботи. Відпочинок відновлює цю здатність.  У хворих 

деякими ревматичними запальними хворобами (дерматоміозіт) спостерігається 

слабкість у проксимальних м’язах (чоловік ледь піднімає голову з подушки, не 

може влізти в автобус або йти по східцям). Слабкість може відмічатися при 

патології щитовидної залози, застосуванні деяких ліків (глюкокортикоїди, 

сечогінні, делагіл). Слабкість у периферійних групах м’язів (сила стискання 

кисті у кулак, покачування в положенні стоячи з носка на п’яту) більш типова 

для нейропатій, атрофії. При цьому зустрічається асиметрія слабкості. 
  

                                                                             Огляд    

При огляді обличчя можна виявити асиметрію, набряки повік та ліловий колір, 

маскоподібний вираз обличчя та симптом „кисету” – зморшок навколо рота 

(склеродермія), еритему на шкірі щік та носу (системний червоний вовчак, 

СЧВ).  У ділянці скронь інколи помітна розширена у діаметрі та болюча вискова 

артерія (хвороба Хортона, або висковий ангіїт).   Слід перевірити ступінь 

відкриття роту (у нормі 5-5,5 см) – при склеродермії, запаленні 

нижньощелепного суглобу і у ротовій порожнині відкрити його вдається на 1-2 

см.   Зрідка відмічається патологічне випадіння волос на голові (алопеція при 

СЧВ).   Є сенс перевірити об’єм рухів у шийному відділі хребта – спроможність 

повертати головою вліво-вправо й достати підборіддям грудину (хвороба 

Бехтєрєва або спондилоартроз).   Лікар може відмітити сухість ротової 

порожнини та слизової очей (ксеростомія та ксерофтальмія при сухому 

синдромі Шегрена). 

 Огляд шкіри тулуба та кінцівок допомагає знайти ряд симптомів, 

притаманних васкулітам – це геморагічний висип, ліведо (мармуровий 

малюнок), некрози кінчиків пальців, ерітематозна та папулонекротична 

висипка, ущільнення й склероз шкіри (СЧВ, склеродермія).     

 Огляд опорно-рухового апарату  практично починається з оцінки конституції 

хворого, форми грудної клітини, уражених суглобів та м’язів.   йде за правилом 

“від голови до п’ят”. Оцінюються грудинноключичні, ребернохрящові, 

акроміальноключичні суглоби та суглоби рук (плече, лікоть, кисть), ніг 

(кульшовий, коліно, гомілкоступеневі й стопа). При деяких ревматичних 

захворюваннях поражається хребет та сакроілеальні (здухвиннокрижові) 

з’єднання.  Суглоби можуть бути дефігуровані (тимчасове зміна їх форми – 

припухлість, набряк) або деформовані – більш серйозна форма ураження 

внаслідок контрактур, остеофітів, атрофії м’яких тканин, вузликів, девіації, 

підвивихів, патологічних переломів.    

                                                           Пальпація суглобів     

Обстеження ведеться як у спокою, так і при активних, і пасивних рухах, 

починаючи зі здорової сторони. У лівій руці лікаря розміщується суглоб, а 



правою контролюється об’єм рухів або пальпується суставна сумка, її завороти, 

кісткові утворення. Виявляється болючість, набряк, наявність випоту (особливо 

у крупних суглобах), хрусту. Запропоновано декілька схем для кількісного 

обліку вираження болю, рухливості суглобів, (в градусах) або часу, потраченого 

на подолання стандартної дистанції (15 м). 

 Дослідження м’язів  Огляд допомагає виявити атрофію м’язів (або 

аміотрофію) при порівнянні обох половин тулуба або кінцівок.   Для 

стоматолога важлива оцінка жувальних м’язів, їх болючості, ущільнення. Сила 

м’язів вимірюється або динамометром, або опором, що може спричинити 

хворий згинанню – розгинанню суглоба.  Продукти розпаду м’язів (креатин, 

КФК, міоглобін) виявляються лабораторними методами.  Пальпація м’язів 

дозволяє виявити їх болючість. 

 

  

 Основні синдроми ураження опорно-рухового апарату та дифузних 

уражень сполучної тканини 
  

 Клінічна дисципліна, що вивчає велику групу захворювань, в основі яких 

лежить ураження сполучної тканини, кісток та суглобів зветься ревматологія.   

Етіологічні фактори й механізми розвитку хвороб досить різноманітні. Їх 

об’єднує “поле воєнних дій” – сполучна тканина.  В цьому розділі ми 

розглянемо тільки диференціально-діагностичні особливості ураження опорно-

рухового апарату при найбільш поширених хворобах сполучної тканини та 

надамо посилання на інші розділи підручника, де розглянуті ушкодження інших 

органів. Етіологія. патогенез, діагностика та лікування розглянуті в підручнику 

з внутрішніх хвороб. 

  

                                                         ХВОРОБИ СУГЛОБІВ 

Особливості суглобового синдрому при деформуючому осреоартрозі (ДОА).  

ДОА - найбільш розповсюдженні захворювання суглобів; кількість хворих 

зростає у старших вікових групах.  У основі патологічного процесу лежать 

дегенеративні зміни гіалінового хряща, субхондральних відділків кісток 

(суглобова поверхня) із вторинними ушкодженнями оточуючих тканин: 

сухожиль, фасцій, м’язів і таке інше.  Частіше страждають найбільш 

навантажені суглоби: гомілковоступеневі, колінні, кульшові, хребці. Функція 

суглобів рук потерпає менше.  Розвиток і прогресування ДОА визначається 

багатьма факторами ризику: вік, стать (частіше жінки), ожиріння, спадковість, 

повторні механічні травми, гормональні та метаболічні розлади. Перший із 

факторів вважається головним – зношеність хрящу підвищується з роками. 

Клініка ДОА. У типових випадках біль у суглобах з’являється при навантажені, 

зменшується після відпочинку. Зрання хворих непокоїть скутість 

до 20-30 хвилин. Причиною болю вважається подразнення оточуючих м’яких 

тканин через набряк, натягнення зв’язок, фасцій та запалення, а також венозний 

застій у субхондральній ділянці кісток.  Класичні симптоми ДОА – крепітація, 

хруст у суглобі при активних руках.  Огляд суглобів може виявити типові 



вузлики Гебердена та Бушара (кісті рук), деформацію з-за набряку чи остеофітів 

колінних, гомілковоступеневих, плюснефалангових суглобів, хребта.  Місцева 

пальпація тканин дає болючість, зрідка можна знайти синовіїт (нетиповий 

симптом). Рухливість суглобів обмежується. Із інструментальних даних 

важливе значення у діагностиці ДОА придається рентгенографії: звуження 

суглобів щілини, субхондральний склероз (утілення) кісток, крайові остеофіти, 

кісти у епіфізах. Частий остеопороз, тобто то, збіднілість кісток на кальцій. 

Ступінь виразу рентгенологічних даних не корелює з клінікою. 

 Вторинний ДОА може виникати як ускладнення травм, перелому, 

ревматоїдного артриту, після довготривалої імобілізації.  Діагностика 

остеоартриту складається з типової клінічної картини (біль, хруст, вузлики, 

деформація), рентгенологічних змін. 

 Особливості суглобового синдрому при ревматоїдному артриті  
Захворювання прогресуючого характеру з втягненням переважно периферійних, 

часто симетричних, суглобів рук та ніг і розвитком деформацій та анкілозів.  

Етіологія захворювання невідома. Серед механізмів розвитку найважливіше 

значення придається аутоімунним процесам. Синовіальна оболонка служить 

місцем, де розгортається запальний процес (синовіїт). Тонка тендітна синовія 

потовщується, розростається, формуючи агресивний паннус. Це новоутворення 

веде до руйнування хряща суглобів, появи ерозій кісткових структур і чимось 

нагадує агресивний ріст раку. Кінцева стадія артриту веде до деформації 

суглобів, інвалідизації хворих. 

 Клініка РА . Починається захворювання поступово з артралгій, зміняємих 

артритом проксимальних між фалангових, п’ястнофалангових, променево-

зап’ясткових, ліктьових суглобів, а також плюсне фалангових гомілково-

ступеневих суглобів.   У стоматологічній практиці зустрічається артрит нижнє 

щелепного суглобу.   Несприятливою особливістю вважається наростаюче 

прогресування з утягненням все нових суглобів, розвитком підвивихів, змін 

може перебувати втомленість, слабість, біль у м’язах.  Огляд самих суглобів 

дозволяє засвідчити наявність синовіїту (болюча, потовщена синовіальна 

оболонка), набряк з дефігурацією, припухлість. Довготривалий запальний 

процес веде до атрофії м’язів (аміотрофія). Помітна деформація суглобів рук, 

кистей, пальців у вигляді “лебединої шиї”, “тюленевих ласт”, різних підвивихів. 

Функція суглобів помітно обмежена, зжати кисть у кулак хворий не 

спроможний. Відмінною рисою РА вважається вранішня скутість до двох і 

більше годин, протягом цілої доби – в залежності від активності запалення.   На 

розгинаючих поверхнях кінцівок знаходять ревматоїдні вузлики – важливий, але 

пізній елемент діагностики РА.   Як і при багатьох ревматичних захворюваннях, 

можна зустрітись з ознаками ураження внутрішніх органів: плеврит, пульмоніт 

із задишкою, кашлем; міокардит, вада серця (шум на верхівці); 

гломерулонефрит (білок у сечі), збільшення лімфовузлів.  Рентгенологічні 

знахідки на розгорнутій стадії включають випіт у суглоб з розширенням його 

порожнини, остеопороз, ерозії кісток, типове симетричне ураження й 

деформацію кінцівок (ліктьова девиація – відхилення).   

 З лабораторних даних ,окрім традиційних позитивних ревмопроб, слід 



виділити знахідку ревматоїдного фактору (РФ) за допомогою латекс-тесту, чи 

проби Валер-Роузе. Але цей РФ не являється специфічним тільки для РА, а 

зустрічається (рідше) при системному червоному вовчаку, цирозі печінки.  У 

пунктаті синовіальної рідини при мікроскопії знаходять велику кількість 

запальних клітин (нейтрофіли, лімфоцити) та біохімічним аналізом - 

підвищений вміст білку.  Діагностика РА досить легка у розгорнутій фазі 

хвороби: біль у периферійних суглобах кінцівок, тенденція до симетричного 

ураження, прогресуванню, вранішня скутість, поява ревматичного фактора й 

ревматоїдних вузликів, рентгенологічних ознак, особливо ерозії та остеопороз. 

Ранній діагноз являється запорукою своєчасного початку лікування та 

профілактики інвалідності. 

 

                                       Синдром гострої ревматичної лихоманки   
 

 Особливості артриту. Частий симптом ревматичної атаки у дитячому віці - 

скарги на ураження крупних суглобів: біль (іноді досить сильний), набряк, 

зрідка почервоніння шкіри суглобової поверхні, підвищення температури 

(місцевої та загальної). Рухи в суглобах значно обмежені. Відмічені симптоми 

характеризують запальний процес  (dolor, tumor, rubor, color et functio lesаe). 

Ураження суглобів переходять з одного на інший суглоб і закінчуються 

приблизно за 2 тижні.   Поєднання відмічених симптомів типово для синдрому 

ревматичного поліартриту: виражені явища запалення великих суглобів, їх 

скороминучий, мігруючий характер, відсутність остаточних явищ (деформація, 

анкілози та ін.)   Ознаки втягнення в патологічний процес серця згруповані у 

симптоматику ураження клапанного ендокарду (зміна тонів і поява шумів), 

серцевого м’язу (слабість, задишка, інколи набряк, порушення ритму серця – на 

ЕКГ подовження інтервалу QP). Поєднання ушкодження цих оболонок серця 

зветься ревмокардитом. Наслідком такого ускладнення ГРЛ є вада серця. На 

цьому етапі захворювання називається ревматичною хворобою серця. Якщо 

процес у гострій стадії зачіпає перикард, то хворого тривожить біль в 

предсердешній ділянці, вислуховується шум тертя перикарду (III – IV 

міжребір’я у грудини).  Ураження нервової системи у вигляді малої хореї 

зустрічається переважно у дитячому віці: астенізація, гіперкенези з 

мимовільними рухами рук, голови, “змазаною” мовою. Під час сну ці симптоми 

зникають.   Зміни шкіри, підшкірної клітковини виникають рідко, включають 

кільцеподібну еритему та ревматичні вузлики.   Відмічені симптоми та 

синдроми (поліартрит, ревмокардит, мала хорея, кільцеподібна еритема та 

вузлики) об’єднані у великі ознаки ГРЛ.  Допоміжні критерії Р можуть бути 

виявлені у вигляді 1) загальноінтоксикаційного синдрому: підвищення 

температури тіла, втомлюваність, підвищення ШЗЕ, поява С-реактивного білка 

(особливо важливий критерій), антитіл до стрептокока (частіше 

антистрептолізин – О, або АСЛ-0), підвищення α1- та  γ. Діагноз ГРЛ базується 

на появі однієї або двох великих ознак та 2-4х допоміжних.   

 

 



                                    СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК (СЧВ). 
 

Системне захворювання сполучної тканини із залученням численних органів. З-

за дисфункції імунітету продукуються аутоантитіла до власних органів і тканин, 

що й провокує розвиток запального процесу. Клініка СЧВ дуже поліморфна. 

Різні сполучення уражених органів визначають суть полісиндромності.  

Загальні прояви включають підвищення температури тіла, слабкість, анорексію, 

втрату ваги.  Опорно-руховий апарат втягується в процес у всіх хворих. Скарги 

на біль у між фалангових суглобах рук, п’ястковофалангових, 

променовозап’ясних, ліктьових, колінних суглобах, іноді без зовнішніх прояв 

артриту. Зустрічається вранішня скутість, деформація з-за втягування зв’язок, 

сухожиль. Ерозії суглобових поверхнею кісток не типова. Міальгії у своїй 

основі зумовлені відповідно запалення.  Зміни шкіри у вигляді еритеми на 

щоках, носі (“вовчаночний метелик”), шиї, других відкритих ділянок шкіри. 

 Ураження серця і судин протікають у вигляді перикардиту (шум тертя 

перикарду або ексудат), міокардиту із серцевою недостатністю, ендокардиту 

(вада серця з шумом над верхівкою). Синдром Рейно з чередуванням побіління 

та посиніння кінчиків пальців, зрідка їх омертвілість, досить типовий для СЧВ.   

Нирковий синдром у вигляді гломерулонефрита може бути лише єдиним 

проявом СЧВ: протеїнурія, еритроцитурія, набряки. У багатьох хворих аналіз 

сечі дає мінімум даних (сліди білка, скудний клітковий осад). У сполученні з 

високою ШЗЕ у молодих жінок це підозріло на дебют СЧВ. Зі сторони легень 

частіше знаходять сухий плеврит (шум тертя плеври) або випіт у порожнину 

плеври.  Дуже серйозний симптом – зміни центральної нервової системи: 

порушення психіки, психози, головний біль, субарахноїдальні крововиливи. 

Діагностика полегшується тим, що на більш ранніх етапах вже з’явились 

суглобові та шкірні зміни.  Ураження шлунково-кишкового тракту включають 

тошноту, біль у животі, проноси, зрідка перфорацію. Підвищується активність 

трансаміназ (печінка), діастази (підшлункова залоза).  Досить специфічні зміни 

в аналізі крові : анемізація, лейкопенія (менше 4х109/л  лейкоцитів), 

лімфопенія, висока ШЗЕ. Рівень С-реактивного білка невеликий.  Діагноз СЧВ 

правдоподібний при виявлені любих сполучень вищезазначених симптомів (не 

менш 4-х). Зміни шкіри, суглобів як найбільш 

частих, набувають особливого клінічного значення. Важливим імунним тестом 

вважається поява антитіл до нативної ДНК (90-95% хворих). Корисно 

пам’ятати, що СЧВ частіше хворіють молоді жінки. 

 

                                           СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ (ССД) 

  

Досить рідке захворювання сполучної тканини; в основі його розвитку лежить 

гіперпродукція фіброзної тканини у різних органах, шкіри поряд з ураженням 

малих судин, капілярів, вену.   Клініка ССД. Захворювання протікає у хворих 

по-різному. Одним з перших і частих симптомів являється синдром Рейно: 

короткочасний судинний спазм із блідим або синюватим кольором пальців рук, 

кінчика носа. Провокуючим моментом вазоспазму може виступати холод, 



вібрація, стресовий фактор. Після епізоду спазма може наступати розширення 

судин і почервоніння шкіри. Синдром Рейно може зачіпати язик, внутрішні 

органи з їх ішемією.  Зміни шкіри найбільш характерні, виникають на обличчі, 

кінцівках (обмежена форма), а також на тулубі (дифузна форма).   Пальці рук, 

ноги набрякають; з часом набряк стає щільним. Розвивається фіброз шкіри, 

підшкірної клітковини з обмеженою рухливістю суглобів (склеродактилія). 

Пальці покриті ущільненою натягнутою шкірою (муляжні пальці).   Втягнення у 

прогрес слинних та сльозових залоз супроводжується їх збільшенням (синдром 

Мікулича) та сухістю рота, очей (ксеростомія і ксерофталмія – сухий синдром 

Шегрена).  На тулубі, губах, язику зустрічаються телеангіектазії, 

гіперпігментація, ділянки депігментації.   Пальпація м’яких тканин пальців, 

плеча, гомілки іноді виявляє дуже щільні вогнища кальцинатів, що 

підтверджується рентгенологічним знімком.   У деяких хворих з стрімким 

розвитком хвороби ураження шкіри відсутні.  Зміни суглобів нагадують 

ревматоїдний артрит – біль, набряк, потовщення симетричних периферійних 

суглобів з обмеженням рухливості. Звичайна м’язова слабість (із-за атрофії), у 

тому числі й жувальних м’язів.  Зміни легень зустрічаються у 2/3 хворих. Із-за 

розвитку пневмосклерозу з’являється задишка з сухим кашлем. До цього може 

привести й обмеження рухливості грудної клітини. Життєва ємкість легень 

зменшена. Особливості ураження серця зводяться до розвитку кардіосклерозу, 

що спричиняє серцеву недостатність (втомлюваність, задишка, набряки), 

порушення ритму. Іноді буває вада серця. Причиною кардіосклерозу може бути 

ішемія міокарду (вазоспазм).  Зміни зі сторони нирок можуть бути причиною 

летального кінця у результаті гострої склеродермічної нирки – вазоспазм 

визиває некроз клубочків з гіпертензією, гематурією та анурією. 

Гломерулонефрит при хронічній ССД сам по собі може визивати хронічну 

ниркову недостатність. У деяких хворих відмічаються тільки незначні 

відхилення в аналізах сечі: сліди білку, еритроцити на протязі багатьох років.   

Особливості ураження стравоходу та кишок – важливе підґрунтя у діагностиці 

ССД. Хворі скаржаться на дисфагію, пекучий біль в епігастрії або печію, що 

пояснюється зниженим тонусом кардіального жому стравоходу. Гіпомоторика 

кишечнику може визвати синдром непрохідності, атонічного розширення 

просвіту.  Порушено всмоктування їжі із схудненням, закрепами. Легкі випадки 

ССД можуть проявлятись тільки кальцінатами м’яких тканин, синдромом 

Рейно, езофагитом, склеродактилією (фіброзні зміни пальців) та 

телеангіектазією. Перші букви цих симптомів дали назву CREST – синдрому.  

Діагностика ССД базується на виявлені ознак синдрому Рейно, ураження шкіри, 

пневмо - та кардіосклерозу, езофагіту, втягнення у процес нирок. У доповнення 

до 1-3-х цих “великих” синдромів можна знайти ряд “малих”, неспецифічних: 

схуднення, гіпер-, та депігментація, міальгії, анемія та інше. 
  

                                                    СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ (СВ) 
 

 Гетерогенна група захворювань, в основі яких лежить ушкодження стінки 

судин з порушенням кровопостачання тих або інших органів, їх ішемією. 



Можливий некроз судин і тромбоз просвіту.   Частина СВ розвивається як 

самостійне (первинне) захворювання (див. далі). Інші васкуліти виступають як 

один із симптомів другої патології: інфекційні хвороби, пухлина, ревматизм, 

дифузні хвороби сполучної тканини. Тому їх іменують вторинними.   Клінічні 

прояви СВ складають строкату картину поєднання різних симптомів, часом 

слідуючи цілу низку хвороб (“маски СВ”). Клініка залежить від калібру 

пошкодженої судини, розповсюдження процесу.  Загальні ознаки обумовлені 

некрозом стінки судин, ішемією органа: підвищення температури тіла, 

схуднення, слабкість, втомлюваність, втрата апетиту.   Зміни шкіри 

відображають недостатнє кровопостачання (похолодіння, блідність, ціаноз, 

сітчастий малюнок). Може з’явитись набряк, вузликова еритема, петехіальні 

крововиливи, особливо характерні для геморагічного васкуліту. На слизовій 

роту знаходять енантеми (ділянки гіперемії), виразки, явища стоматиту, хейліт. 

Зміни зі сторони обличчя, голови типові для ураження крупних та середніх 

судин. Болюча височна артерія, шуми над сонними артеріями та аортою, 

зниження зору, погіршення пам’яті, жування – привід діагностувати височний 

артеріїт (хвороба Хортона у людини похилого віку) й запалення аорти та 

крупних її гілок у молодих жінок.  Біль у суглобах обумовлена дрібними 

крововиливами (поряд з петехіями). Ці ж причини та ішемія лежить в основі 

больового абдомінального синдрому у частини осіб, страждаючих СВ.  

Ураження нирок за пошкодженням середніх, дрібних артерій, капілярів 

супроводжується протеїнурією, підвищенням АТ й навіть ХНН, що веде до 

смерті.  Особливості патології серця залежать від тривалості ішемії, можливого 

інфаркту міокарду, запалення м’яза або реакції на високий АТ. Діагностується 

синдром серцевої недостатності, змінюється ЕКГ.  Патологія легень вірогідна 

при явищах задишки, кашлю, кровохаркання (синдром Вегенера), астми 

(алергічний васкуліт Чарга-Строса).  Зміни нервової системи пояснюють 

стійкий головний біль, порушення мислення, периферійні моно-й поліневрити.  

Діагноз СВ будується на основі різноманітності ознак хвороби та їх комбінації   

  

                                                      ОКРЕМІ ВАСКУЛІТИ 

  

Хвороба Хортона, або гігантоклітинний васкуліт, пошкоджує вискові артерії у 

осіб старше 50 років. Окрім загальних симптомів, людину тривожить головний 

біль, порушення зору, біль при жуванні у м’язах або в язиці. Зустрічається 

набряк обличчя. Досить часто паралельно розвивається ревматична поліміалгія: 

болючість і слабість м’язів плечового поясу, шиї, тазу (миски). Височна артерія 

потовщена, болюча. Панартеріїт аорти та її гілок можна підозрювати у молодих 

жінок при загальних ознаках запалення (підйом температури тіла, слабість, 

артралгія, лейкоцитоз) у сполученні з ураженням сонних та підключичних 

артерій: зникнення пульсу, слабість в руках, шум над аортою та крупними 

судинами. Страждає кровопостачання нервової системи (енцефалопатія), очей 

(сліпота). Можуть втягуватись у процес й нирки (протеінурія, підвищення АТ).  

Вузликовий поліартеріїт (ВП) розвивається в артеріях середнього та дрібного 

калібру, захоплює усю стінку (поліартеріїт, раніше періартеріїт). 



 Загальні ознаки як перші провідні, описані вище. На другому місці по частоті 

стоїть ниркова патологія з протеїнурією, підвищення АТ.   Ураження 

периферійних нервів можна знайти у 2/3 хворих: воно зумовлене недостатнім 

кровопостачанням нервових стовбурів. Відмічаються болі у животі, яєчках, 

суглобах.   Ішемічні ушкодження серця, кардіалгії описуються у 1/3 хворих. 

Характерна риса УП – анемія, лейкоцитоз. Їх асоціація із схудненням, 

поліневритом, патологією нирок і дає основу підозрювати цей СВ. 

Геморагічний васкуліт (ГВ), або хвороба Шенляйн-Геноха  поражає капіляри та 

дрібні судини, венули. Конкретний механізм пошкодженнявідкладення у стінці 

капілярів імунних комплексів, вміщаючи імуноглобулін А. Провокуючі фактори 

поділяються на зовнішні й внутрішні – їжа, інфекція (наприклад, ангіна), ліки, 

імунізація. Пурпура, або петехіі з’являються на шкірі ступнів, гомілок, стегна 

(знизу догори), других ділянках тіла. Висип часто супроводжується свербіж- 

кою. 

Через декілька днів, тижнів кольор крововиливів змінюється на бурий, 

зеленуватий, жовтий, потім вони зникають. Поряд зі шкірним висипом 

хворого можуть турбувати болі у суглобах (але без випоту), кольки у 

животі з-за крововиливів до черевини, роту, кровотечі. Рідше патологічний 

процес іде у нирках з появою еритроцитів та білка у сечі.  Корисно згадати про 

шкірно-слизово-лімфатичний синдром Коксакі. У дітей через 4 -5 днів 

лихоманки з’являється кон’юнктивіт, почервоніння та сухість ротової 

порожнини, губ, “малиновий” язик. Поряд з цим помітна поліморфний шкірний 

висип, збільшення лімфовузлів шиї. 


