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І. Актуальність проблеми.  
               Висока частота розвитку гнійно-запальних захворювань та післяопераційних 
гнійних ускладнень роблять проблему їх профілактики та лікування однією з 
найактуальніших у сучасній клінічній хірургії. Труднощі лікування хворих з гнійною 
хірургічною інфекцією зумовлені як зростанням полірезистентності сучасної 
мікрофлори до антибактеріальних препаратів, підвищенням частоти висівання 
мікробних асоціацій, включаючи анаеробні збудники з ран, так і ослабленням 
загальних та місцевих захисних реакцій макроорганізму на інфекцію. Все це свідчить 
про необхідність вивчення етіології, патогенезу хірургічної інфекції, методів її 
діагностики з врахуванням сучасних наукових досягнень, комплексного  (системного) 
та місцевого лікування. 
 
ІІ. Цілі лекції 

1.  Ознайомити з класифікацією хірургічної інфекції. 
2. Висвітлити методи діагностики та схарактеризувати особливості диференційної 
діагностики гострих гнійних захворювань м’яких тканин. 
3. Ознайомити з алгоритмами лікування різних гнійних захворювань м’яких тканин.  
4. Ознайомити з основними теоріями патогенезу розвитку та схарактеризувати 
клінічні форми гострого гематогенного остеомієліту. 
5. Схарактеризувати лікувальну тактику при різних формах гострого гематогенного 
остеомієліту.  
6. Дати характеристику клінічних проявів, методів діагностики та обґрунтувати 
тактику лікування хронічних форм остеомієліту.  
 

ІІІ. План  

1. Хірургічна інфекція – визначення, збудники,  класифікація, основні принципи 
лікування хірургічної інфекції.  
2. Класифікація гнійних захворювань м’яких тканин, методи діагностики та лікування. 
3. Класифікація, клініка, діагностика та лікування гострого остеомієліту. 
4. Класифікація, клініка, діагностика та лікування хронічного остеомієліту. 
 
 

1. Хірургічна інфекція – визначення, збудники,  класифікація, основні принципи 

лікування хірургічної інфекції.  

  

Інфекція – проникнення та размноження мікрорганізмів у макроорганізмі з 
наступним розвитком складного комплексу їхньої взаємодії – від їх носійства до 
вираженої хвороби. 

Терміном “хірургічна інфекція”  позначають два види процесів:  
- інфекційний процес, при лікуванні якого хірургічне втручання має вирішальне 
значення; 
- інфекційні ускладнення, що розвинулися в післяопераційному періоді. 
 

Класифікація хірургічної інфекції.  

За перебігом розрізняють такі види хірургічної інфекції: 
1. Гостра хірургічна інфекція (гнійна, анаеробна, специфічна, гнильна). 
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2. Хронічна хірургічна інфекція.  
До хронічної хірургічної інфекції належать хронічна гнійна та хронічна 

специфічна інфекції. 
Хронічні гнійні процеси в більшості випадків розвиваються з гострих процесів, 

таких як остеомієліт, плеврит, нагноєння рани, маючи перебіг із загостреннями та 
ремісіями. Найчастіше вони виникають за наявності перешкод для загоєння рани 
(секвестри, сторонні тіла, тощо). 

До хронічних специфічних процесів належать: хірургічний туберкульоз, 
актиномікоз, сифіліс, хірургічні ускладнення лепри. Кожне з цих захворювань 
спричиняється специфічним збудником. Спільним в їхньому перебігу є розвиток 
первинно хронічного процесу з млявим початком, який при прогресуванні призводить 
до істотних патологічних змін. Шляхи інфікування, реакція тканин та всього 
організму специфічні для кожного із зазначених захворювань, що значно полегшує 
встановлення діагнозу. Так, наприклад, для туберкульозного ураження суглобу 
типовим є наявність нориць, контрактура суглоба та атрофія м’язів. Пухлина 
дерев’янистої щільності, різкі зміни шкіри та утворення нориць з крихтеподібним 
гноєм характерні для актиномікозу. 

За локалізацією розрізняють гнійні захворювання м’яких тканин, кісток та 
суглобів, головного мозку та його оболонок, органів грудної та черевної порожнини, 
окремих органів та тканин, за розповсюдженістю – місцеву та загальну інфекцію 
(сепсис). 

Гостра гнійна інфекція – гострий запальний процес різної локалізації та 
характеру, спричинений гноєрідною мікрофлорою. Гостру гнійну хірургічну інфекцію 
спричиняють стафілококи, стрептококи, пневмококи і гонококи, рідше — синьогнійна, 
кишкова і черевнотифозна палички. У зв'язку із широким застосуванням антибіотиків 
частка стрептокока і пневмокока в розвитку гнійної інфекції знизилася; на перше 
місце вийшла стафілококова інфекція.  

Елементи, потрібні для розвитку 

гнійної інфекції 

 
1. Збудник інфекції 

(інвазивність, токсичність, вірулентність) 
 

2. Вхідні ворота інфекції 
 

3. Макроорганізм з його реакціями 
 

Останнім часом серед збудників значно збільшилась кількість грамнегативних 
мікроорганізмів з родини Enterobacteriaceae та роду Pseudomonas. Особливо зросла 
етіологічна роль синьогнійної палички. Цей грамнегативний мікроорганізм широко 
розповсюджений у навколишньому середовищі, він розмножується на шкірі та у 
кишечнику, а у разі потрапляння до рани спричиняє розвиток тяжкої інфекції. 
Встановлено, що цей збудник стійкий до більшості сучасних антибактеріальних 
препаратів, чим пояснюється складність лікування захворювань, спричинених ним. 

Численні дослідження і клінічні спостереження свідчать про зростання стійкості 
мікроорганізмів, особливо стафілококів, до антибіотиків, що утруднює профілактику і 
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лікування гнійних захворювань. 
      Основними механізмами антибіотикорезистентності (на прикладі S. aureus) є : 
1. Продукція бета-лактамаз, які руйнують природні та деякі напівсинтетичні 
пеніциліни. Оскільки цей механізм опосередковують плазміди, то він може 
асоціюватися з резистентністю до макролідів, тетрациклінів, аміноглікозидів. 
2. Продукція зміненого пеніцилінзв’язувального білка (PSP2a). Такий стафілокок стає 
резистентним до метициліну/оксациліну (MRSA), а також до всіх інших бета-лактамів. 
Часто у MRSA виявляється асоційована резистентність до аміноглікозидів, макролідів, 
лінкозамідів, левоміцетину. Лише до глікопептидів (ванкоміцину, тейкопланіну), 
рифампіцину та фузидіну зберігається висока чутливість MRSA. Частка MRSA серед 
виділених штамів S. aureus варіює від 5  до 40–60 %.  

Міжнародний стандарт інтерпретації чутливості мікробів до антибіотиків 
рекомендує у разі виділення стафілококів, резистентних до оксациліну, лікувати 
інфекцію глікопептидами. За легкої чи середньої тяжкості MRSA-інфекції 
рекомендується застосовування рифампіцину чи фузидіну у комбінації з 
ципрофлоксацином, з огляду на чутливість конкретного збудника in vitro, а при 
тяжкий MRSA-інфекції – лікування тільки глікопептидами (ванкоміцин, тейкопланін) 
або лінезолідом — першим представником нового класу антибіотиків 
(оксазолідінони). 

Все зазначене вище свідчить про справедливість вимоги ВООЗ стосовно 
проведення лише відповідної антибіотикотерапії за антибіотикограмою конкретного 
збудника у конкретного хворого. Проте у випадку тяжких інфекцій до отримання 
лабораторних даних слід призначати емпіричну ініціальну антибіотикотерапію. 

В узагальненій схемі емпіричної антибіотикотерапії альтернативний антибіотик 
призначають за неефективності попереднього протягом 2–3 діб з огляду на 
ймовірність присутності найчастіших збудників — MRSA, ванкоміцинрезистентного 
ентерокока, мультирезистентних форм синьогнійної палички, Enterobacter spp. чи 
клебсієл. Після отримання лабораторних даних у терапію вносять корективи.  

На нишньому етапі розвитку антибіотикотерапії як галузі науки виникли нові 
тенденції у підходах до загальної та локальної терапії, до дозування та кратності 
введення препарату (відсутність ударних доз, одноразове введення). Послідовна 
парентерально-ентеральна хіміотерапія, різні шляхи введення (ендолімфальний, 
внутрішньоартеріальний, внутрішньокістковий тощо), збільшення тривалості курсів, 
розкриття механізму взаємодії антибіотиків та імунітету тощо роблять призначення 
антибіотикотерапії дуже відповідальною справою. Водночас підвищуються вимоги до 
стандартизації методик визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків in 
vitro, обґрунтованості інтерпретації отриманих результатів та до взаємодії лікаря з 
мікробіологом для об’єктивної оцінки клінічної ефективності антибактеріальних 
препаратів. 

Мікроорганізми проникають в макроорганізм крізь «вхідні ворота» — при 
порушенні шкіри і слизових оболонок або ендогенним шляхом — по лімфатичних і 
кровоносних судинах. У травмованих тканинах створюються сприятливі умови для 
розвитку мікроорганізмів внаслідок некробіотичних змін і порушення окисних 
процесів. 

Гостра гнійна інфекція супроводується місцевою і загальною реакцією 
організму. Останній реагує як цілісна система. В захисній реакції беруть участь 
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насамперед центральна нервова та ендокринна системи й органи кровотворення. 
Місцева запальна реакція характеризується почервонінням, набряком, болем, 

підвищенням температури тіла і порушенням функції органу. В результаті місцевої 
запальної реакції відбувається відмежування інфекції. Місцева лейкоцитарна 
інфільтрація тканин, пізніше – грануляційна тканина і піогенна оболонка 
перешкоджають поширенню мікроорганізмів в організмі. Загальна реакція організму 
виявляється високою температурою, ознобом, головним болем, збільшенням кількості 
лейкоцитів у крові (лейкоцитоз), порушенням обмінних і окисних процесів. Ці 
симптоми зумовлені потраплянням мікроорганізмів в організмі, інтоксикацією його 
мікробними токсинами та продуктами розпаду тканин і поширенням мікробів. 
Залежно від реактивності організму запальна реакція може бути нормальною 
(нормергічною), підвищеною (гіперергічною) і зниженою (гіпоергічною). 

Центральна нервова система регулює складні обмінні трофічні процеси в 
організмі, зокрема функцію ендокринної системи, яка впливає на перебіг запального 
процесу. Гормони кори надниркових залоз зменшують (кортизон) або посилюють 
(дезоксикортикостерон) запальну реакцію. 

Принципи лікування гнійних захворювань передбачають проведення загальних і 
місцевих лікувальних заходів. Загальне лікування спрямоване на елімінацію інфекції 
(зокрема антибіотикотерапія), дезінтоксикацію організму, підвищення його захисних 
сил та нормалізацію функції внутрішніх органів і пов'язаних з ними обмінних і 
окисних процесів.  

Антибіотикотерапія – один з найважливіших напрямів у лікуванні хірургічної 
інфекції.  

Найчисленніша група антибіотиків — бета-лактамні. З пеніцилінів особливий 
інтерес становлять “захищені” пеніциліни, поєднані з незворотними інгібіторами бета-
лактамаз: амоксицилін/клавуланат, ампіцилін/сульбактам натрія, 
тікарцилін/клавуланат, піперацилін/тазобактам. Вони активні проти 
пеніциліназорезистентних бактерій, мають пролонговану дію, розширений спектр. 
 До другої групи бета-лактамів відносять цефалоспорини чотирьох генерацій: 
цефазолін (І генерація), цефуроксим (ІІ генерація) — найчастіше застосовуються для 
передопераційної профілактики та послідовної парентерально-ентеральної 
антибіотикотерапії; пролонгованої дії цефтріаксон та активний проти синьогнійної 
палички цефтазидим (фортум) — цефеми ІІІ генерації. Перспективні також 
цефалоспорини ІV генерації: цефепім, цефметазол, цефпіром — стійкі до бета-
лактамаз, з широким спектром дії. Два останні ефективні також проти всіх анаеробів.  

До третьої групи бета-лактамів належать карбапенеми (іміпенем, меропенем) та 
монобактами (азтреонам). Перші мають широкий спектр дії — проти грампозитивних 
та грамнегативних аеробних та анаеробних мікроорганізмів. Азтреонам має вузький 
спектр дії – ефективний проти грамнегативних аеробів, зокрема резистентних до 
аміноглікозидів та цефалоспоринів. 

Аміноглікозиди ІІ генерації (гентаміцин, тобраміцин) застосовують переважно у 
разі тяжких інфекцій, зумовлених стафілококами та грамнегативними бактеріями. 
Найважливішим з них є амікацин — напівсинтетичний препарат ІІІ генерації — 
активний проти мікобактерій, ентеробактерій, псевдомонад та MRSA, але не діє, як і 
всі аміноглікозиди, у кислому середовищі. 
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До глікопептидів належать ванкоміцин і тейкопланін, ефективні проти 
грампозитивних аеробних та анаеробних бактерій, зокрема проти MRSA. Вони є 
препаратами вибору у разі тяжких інфекцій, зумовлених MRSA та ентерококами, 
стійкими до ампіциліну та аміноглікозидів. 

Лінкозаміди (лінкоміцин, кліндаміцин) — високоефективні антибіотики проти 
грампозитивних аеробних та анаеробних мікробів. Їх застосовують зокрема в 
лікуванні остеомієліту, септичних артритів, особливо у дітей. Мають імуномодулюючі 
властивості, тривалий час підтримують концентрацію в кістках та кістковому мозку, 
не діють на MRSA. 

Особливе місце в антибіотикотерапії посідають сучасні фторхінолони — 
ципрофлоксацин, левофлоксацин та інші. Вони мають бактерицидну дію, високу 
активність проти грамнегативних бактерій та псевдомонад, високу біодоступність, 
зокрема в кістки, та імуномодулюючі властивості. Завдяки цьому можуть 
застосовуватись у дорослих тривалий час і без негативних ефектів, оскільки майже не 
впливають на анаеробну флору і не зумовлюють дисбактеріоз. 

З інших антибіотиків заслуговують на увагу анзаміцини (рифампіцин) — з 
бактерицидною дією проти грампозитивних коків та кислотостійких мікобактерій. 
Діють також на MRSA. Перспективними є нові препарати анзаміцинів — 
напівсинтетичний рифабутин та комбінований з триметопримом рифаметоприм — 
активніші, ніж рифампіцин. 

Зі стероїдів найвідомішим є фузидин натрію, який високоефективний проти 
грампозитивних коків, довго циркулює в крові та накопичується у хрящовій та 
кістковій тканині, завдяки чому широко використовується для лікування 
гематогенного стафілококового остеомієліту. 

Проти анаеробної флори та в комбінованій антибіотикотерапії широко 
використовують метронідазол. 

Світова практика застосування антибіотиків свідчить про необхідність 
проведення постійного моніторингу резистентності найголовніших збудників 
кістково-гнійної інфекції до всіх, у тому числі найновіших, антибіотиків у межах не 
тільки країни, міста, а навіть лікувального закладу чи стаціонарного відділення.  
Останніми роками істотно збільшилось виділення S. epidermidis з клінічного матеріалу 
різної нозології. Цей факт заслуговує на увагу, оскільки, як відомо, 
метицилінрезистентних штамів серед S. epidermidis значно більше, ніж серед S. aureus. 

Місцеве лікування хіругічної інфекції полягає у відмежуванні запального 
процесу, зменшенні деструкції тканин і своєчасному дренуванні гнійного вогнища.  

 
2. Класифікація гнійних захворювань м’яких тканин, методи діагностики та 

лікування. 

Інфекції шкіри та м’яких тканин є наслідком механічних ушкоджень,  
хірургічних маніпуляцій та операцій і спричинені широким спектром мікроорганізмів. 

Значущість проблеми хірургічних інфекцій  м’яких тканин зумовлена тим, що в 
структурі первинного звернення до хірурга їх частота досягає 70%. З іншого боку, в 
структурі нозокоміальних інфекцій частота хірургічних інфекцій м’яких тканин 
(післяопераційних, післяін’єкційних тощо) становить 25%. Хоча багато хірургів 
вважають інфекції м’яких тканин легкими, рівень летальності при таких 
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захворюваннях, як некротизуючий фасціїт, синергічний некротизуючий фасціїт, 
досягає 50%. 
          Згідно з Д. Аренхольцем (1991), розрізняють такі форми ураження м’яких 
тканин: 
І рівень – ураження власне шкіри (бешиха, еризепілоїд тощо); 
ІІ рівень – ураження підшкірної клітковини  (карбункул, гідраденіт, мастит тощо); 
ІІІ рівень – ураження поверхневої фасції тіла (фасціїти різної етіології 
(стрептококовий некротизуючий, неклостридіальний, гангрена Фурньє тощо); 
ІV  рівень – ураження м’язів та глибоких фасціальних структур (клостридіальний та 
неклостридіальний міонекроз тощо). 
           Бешиха — гостре прогресуюче запалення власне шкіри або слизових оболонок 
та лімфатичних судин. Для визначення цієї патології тепер частіше застосовують 
термін “дермолімфангіт”. Бешиха є єдиним хірургічним захворюванням шкіри і 
м’яких тканин, яке характеризується типовою для класичних інфекцій контагіозністю, 
наявністю продроми, раптовим початком (гіпертермія, озноб), схильністю до 
рецидивування та виникнення специфічних пізніх ускладнень (лімфовенозна 
недостатність, виразки, слоновість). Залежно від стадії хвороби розрізняють 
еритематозну, бульозну, флегмонозну та гангренозну форми бешихи. З огляду на 
різний характер морфологічних уражень кожна з цих клінічних форм має відповідну 
симптоматику, а отже, потребує різних напрямів діагностики. Зокрема, еритематозну 
форму слід диференціювати з ранніми стадіями епіфасціального целюліту, бульозну 
— з опіками II ступеня та краш-синдромом, флегмонозну — з  целюлітом, гангренозну 
— з глибокими опіками, некротизуючим фасціїтом, ішемічною гангреною тощо. 
Лікування бешихи включає знерухомлення, положення, що запобігає утворенню 
набряків та двотижневий курс антибіотикотерапії. Крім того, сучасний терапевтичний 
стандарт передбачає застосування протизапальних, лімфоретичних, венотонічних, 
імуномодулюючих засобів, ефективних локальних антисептиків. Бульозна, 
флегмонозна і гангренозна форми захворювання підлягають оперативному лікуванню. 
Після клінічного одужання обов’язковим є тривале протирецидивне лікування, 
наприклад, реконвалесценти отримують ін’єкцію 2,4 г ретарпену (аналог біциліну) 
через 1, 2, 3, 6 і 12 місяців після виписування зі стаціонару.  

Різновидом бешихи є еризипелоїд. Зазвичай захворювання вражає шкіру кисті, 
зокрема пальців. Його спричиняє паличка свинячої бешихи. Хворіють на цю недугу 
люди, які мають справу з розрубуванням м’яса (м’ясники, кухарі, домогосподарки, 
ветеринари). Інкубаційний період становить 3–7 діб. При еризипелоїді спостерігається 
серозне запалення всіх шарів шкіри з вираженим набряком, розширенням 
лімфатичних судин, лімфостазом. 

Клінічна картина: свербіж і печіння в ураженій ділянці (найчастіше це один 
палець), незначний набряк, почервоніння. Загальний стан хворих змінюється мало. 
Тривалість гострого періоду – 10–20 діб, після чого захворювання набуває хронічного 
перебігу. Спостерігається схильність до рецидивів. 

Гідраденіт – це запалення апокринних потових залоз, переважно в пахвових 
ямках, яке спричиняє золотистий стафілокок. У ділянці запалення виникає обмежене 
випинання, болюче, щільне. Від фурункула відрізняється тим, що не має гнійного 
стрижня з волосинкою у центрі. Іноді з’являються кілька таких випинань, які з часом 
зливаються. Шкіра над ними червоного або синьо-багряного кольору. Часто в процес 
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залучаються сусідні лімфатичні вузли. Загальний стан при гідраденіті майже не 
порушується. Температура тіла субфебрильна. Щільні вузли, які утворилися в ділянці 
потових залоз, згодом розм’якшуються, з нориць  виділяється гній. Через наявність у 
пахвовій ділянці волосся, підвищене потовиділення, хронічне подразнення шкіри під 
час рухів процес має тенденцію до поширення на інші потові залози. Вони 
нагноюються і утворюють гнояки. Перебіг гідраденіту затяжний, з періодами 
загострення і загасання процесу. 

Лікування гідраденіту місцеве й загальне. Місцеве лікування починають з 
проведення туалету ураженої ділянки (частіше, пахвової), вистригають волосся, 
протирають шкіру 2-3% розчином формаліну (для зменшення пітливості). Потім 
призначають сухе тепло, фізіотерапевтичні процедури (УВЧ, солюкс, кварц). 
Рекомендується обколювання пеніцилін-новокаїновим розчином. 

Загальне лікування полягає у застосуванні антибактеріальної терапії 
(антибіотики, сульфаніламідні препарати), специфічної імунотерапії (стафілококовий 
анатоксин, антистафілококовий гамма-глобулін). Ці заходи поєднують із 
загальнозміцнювальною терапією, проводять гігієнічні заходи (оброблення шкіри в 
ділянці ураження 2% борним або камфорним спиртом). 

Оперативне втручання застосовують у разі нагноєння (гнояки розтинають і 
дренують). При рецидивуючому паховому гідраденіті іноді застосовують повне 
видалення волосяної частини шкіри з місцевою пластикою дефекту. 

Фурункул – це гостре гнійно-некротичне запалення волосяного мішечка і 
сальної залози. Виникає на тих ділянках, де росте волосся,  є багато сальних залоз 
(обличчя, спина). Спричинюють його білий і золотистий стафілококи. 

Розвитку фурункула сприяє низка умов: недостатня гігієна шкіри, її 
пошкодження, цукровий діабет, неповноцінне харчування, авітаміноз, загальне 
виснаження тощо. Захворювання починається з появи на шкірі болючого утворення з 
волосяним мішечком у центрі. В цьому місці спостерігається почервоніння шкіри. 
Згодом з’являється болючий інфільтрат з некротичним стрижнем. Осередок некрозу 
розплавляється, і утворюється невеликий гнояк. У більшості випадків фурункул 
спричиняє незначні загальні прояви (загальне нездужання, незначне підвищення 
температури тіла, головний біль, втрата апетиту). Спостерігаються незначний 
лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули крові вліво. На 7-му–10-ту добу гнійний 
стрижень відшаровується, гній виділяється, і стан хворого поступово поліпшується. 
Гнійний кратер, що залишається, поступово очищується і заповнюється грануляціями. 
Величина фурункула різна – від 0,5 до 2,5 см у діаметрі. Цикл розвитку і ліквідації 
фурункула триває в середньому 8–14 діб. 

На особливу увагу заслуговують фурункули в ділянці обличчя, особливо в 
ділянці носа і верхньої губи.. Це пов’язано з тяжким їх перебігом і можливим 
ускладненням. Інфекція з гнійного вогнища через v. facialis, v. angularis, v. ophthalmica, 
plexus pterygoideus може проникнути в кавернозний синус і спричинити гнійний 
менінгіт або енцефаліт. Лікування повинно проводитися в стаціонарних умовах. 
Показане консервативне лікування: антибіотикотерапія, опромінення кварцом, УВЧ, 
спокій. За появи набряку обличчя, лімфангіту, лімфаденіту, головного болю, поганого 
самопочуття деякі хірурги рекомендують широке розкриття фурункула, а також 
перев’язку v. angularis, яка йде по губно-носовій складці до очної щілини. 
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Хворі з фурункулами за відсутності ускладнень (за винятком локалізації 
фурункула на обличчі) лікуються амбулаторно. Залежно від стадії захворювання 
місцеве лікування може бути консервативним і хірургічним. Шкіру навколо 
фурункула змащують 1% саліциловим спиртом і накладають на неї пов’язку з 
емульсією, що містить будь-який антибіотик (з групи пеніцилінів або синтоміцину). У 
початкових стадіях фурункул опромінюють кварцом, УВЧ. Не дозволяється 
видавлювати фурункул, бо це може призвести до поширення інфекції. Особливо 
небезпечні ці маніпуляції на обличчі. У період гнійного розплавлення шкіру навколо 
фурункула змащують 70% спиртом і пінцетом видаляють гнійний стрижень. Потім 
фурункул лікують так само, як звичайну гнійну рану. За наявності загальної реакції 
організму хворим внутрішньом’язово вводять антибіотики, у разі інтоксикації 
проводять детоксикаційну терапію. 

У людей, які не дотримуються особистої гігієни, за наявності чинників, що 
ослаблюють організм, авітамінозу, цукрового діабету на шкірі різних ділянок тіла 
з’являються численні фурункули. Захворювання це називається фурункульозом. При 
цьому окремі фурункули перебувають у різних стадіях розвитку (одні тільки 
починаються, у других утворюється гнійний стрижень, треті гояться). Під час 
лікування фурункульозу основну увагу слід приділяти загальним заходам. Передусім 
необхідно з’ясувати причину виникнення фурункульозу. Хворим призначають 
висококалорійну їжу, дріжджі, вітаміни, антибіотики, дають поради щодо особистої 
гігієни. Ефективне застосування стафілококового анатоксину, антистафілококової 
плазми, антистафілококового гамма-глобуліну. Антибіотики призначають з 
урахуванням чутливості до них мікроорганизмів. 

Карбункул – гостре гнійно-некротичне запалення розташованих поруч 
волосяних мішечків, сальних залоз і тканин, що оточують їх, з некрозом шкіри і 
підшкірної основи. Спричинюється золотистим стафілококом. Особливістю 
карбункула є те, що він швидко прогресує, процес поширюється вглиб, у ділянці 
ураження виникає численний тромбоз дрібних судин, що призводить до некрозу 
тканин. У ділянці карбункула спостерігається різного розміру інфільтрат, який 
піднімається над поверхнею шкіри. Шкіра в цьому місці має багряно-синій колір. 
Через деякий час поверхня карбункула вкривається численними дрібними 
некротичними вогнищами, з яких виділяється гній. М’які тканини довкола 
інфільтровані, щільні, дуже болючі. Порушується загальний стан хворого: виражені 
явища інтоксикації, температура тіла  підвищується до 39–40 0С, пульс частий (100–
120 уд./хв), язик сухий, обкладений. Може бути марення. У крові виявляються зміни, 
характерні для запального процесу. Карбункули частіше бувають поодинокими. 
Розміри їх різні – від 5 до 10 см у діаметрі. Виникають найчастіше у ділянці 
хронічного подразнення шкіри (поперек, потилиця). Дуже тяжкий перебіг мають 
карбункули в ділянці обличчя, особливо у хворих на цукровий діабет. Лікують 
карбункули хірургічними методами. Під загальним знеболюванням проводять 
глибокий хрестоподібний розріз, видаляють некротичні тканини, рану промивають 
антисептиком, лікують відкритим методом. 

Флегмона – розлите гнійне запалення підшкірної основи. Флегмони можуть 
локалізуватися підшкірно, міжм’язово, заочеревинно, в малому тазі. Розрізняють 
поверхневі й глибокі флегмони. Залежно від локалізації вони мають такі назви: 
запалення навколониркової клітковини – паранефрит, навколопрямокишкової – 
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парапроктит, тканин середостіння – медіастиніт, навколо лімфатичних вузлів – 
аденофлегмона. 

Мікроорганізми проникають у тканину гематогенним, лімфогенним шляхами та 
із сусіднього гнійного вогнища. Часто причиною виникнення флегмони є проникнення 
інфекції ззовні під час травми, ін’єкції, проведеної без дотримання правил асептики. 
Флегмона має тенденцію до поширення, причому як по горизонталі, так і вглиб крізь 
отвори у фасціях, крізь які проходять судини і нерви. У такомі разі поверхнева 
флегмона стає глибокою. 

Флегмони можуть бути спричинені аеробною, анаеробною і гнильною 
інфекцією, а також введенням під шкіру  (найчастіше з метою скалічення) хімічних 
речовин (штучна флегмона). 

Розташовуватися флегмони можуть над- і субфасціально. 
Діагностика поверхнево розташованих флегмон нескладна. Хворі скаржаться на 

біль і припухлість у ділянці запалення, загальну слабкість, зниження працездатності. В 
ділянці ураження спостерігаються прогресуючий набряк, ущільнення тканин, 
почервоніння шкіри без чітких меж, місцеве підвищення температури і зниження 
функції. Згодом унаслідок гнійного розплавлення і некрозу тканин щільний інфільтрат 
розм’якшується і з’являється симптом флуктуації – утворюється гнояк. 

Одночасно з місцевими змінами спостерігається погіршення загального стану 
хворого. Прискорюється пульс, до 38–39 0С підвищується температура тіла. 
З’являються головний біль, озноб, хворий втрачає апетит. У крові відбуваються зміни, 
характерні для запального процесу.  

Складніше діагностувати глибокі флегмони, коли не помітно змін на поверхні 
шкіри. У цьому разі часто допомагає пальпація в глибині тканин щільного болючого 
утворення.  

Флегмони часто ускладнюються лімфангітом, лімфаденітом, тромбофлебітом, 
бешихою, сепсисом.  

Залежно від клінічного перебігу розрізняють три види флегмон: обмежену, яка 
не має тенденції до поширення; прогресуючу, що швидко поширюється на інші 
тканини, спричинюється стрептококом або анаеробними мікробами; дерев’янисту, 
причиною якої є маловірулентні мікроорганізми. Остання перебігає хронічно з 
надмірним розвитком сполучної тканини і незначним утворенням гною. Під час 
пальпації уражені тканини тверді, “дошкоподібні”, неболючі. 

Лікування флегмон проводять у стаціонарних умовах. У початкових стадіях 
захворювання (за наявності невеликого малоболючого інфільтрату з незначною 
температурною реакцією і змінами в крові) можуть бути застосовані консервативні 
методи: постільний режим, іммобілізація ураженої ділянки (кінцівки), 
внутрішньом’язове застосування антибіотиків, футлярні новокаїнові блокади, 
фізіотерапевтичні процедури (УВЧ, кварц). За умови прогресування процесу не можна 
зволікати з операцією. Під загальною анестезією одним або кількома розрізами 
флегмону широко розкривають, розрізають усі перетинки, з’єднують гнійні кишені, 
видаляють некротизовані тканини, рану дренують. Залежно від реакції організму 
проводять загальне лікування різної інтенсивності. 

Згодом рана очищується, з’являються рожеві грануляції, що дає можливість у 
деяких випадках (якщо рани великі) накласти вторинні шви. 
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Абсцес – обмежене запалення із скупченням гною в різних тканинах, органах, 
оточене піогенною капсулою. Нагромадження гною в порожнинах організму 
(плевральній, суглобі) називається емпіємою. 

Абсцеси можуть розташовуватися в м’яких тканинах і органах. Розрізняють 
поверхневі і глибокі абсцеси. Поверхневі (частіше підшкірні) абсцеси діагностувати 
нескладно, хоча клінічна картина багато в чому залежить від вірулентності інфекції і 
реактивності організму. 

Спричиняє абсцес, як і флегмону, екзогенна або ендогенна інфекція. Крім цього, 
абсцеси можуть виникати у разі нагноєння гематоми, введення в тканини 
концентрованих розчинів лікарських речовин (анальгіну, магнію сульфату, кордіаміну 
тощо). 

Піогенна оболонка формується в процесі розвитку гнояка і складається із 
сполучної тканини, вистеленої ізсередини грануляційною тканиною. 

Місцеві і загальні клінічні прояви у разі поверхнево розташованих абсцесів: 
місцева припухлість, болючість, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, 
озноб, тахікардія, зміни з боку крові тощо. Під час пальпації уражена ділянка м’яка, 
наявний симптом флуктуації. Цю ознаку виявляють таким методом: по боках 
припухлості кладуть пальці обох рук, рівномірно натискуючи ними на неї. Після 
цього, утримуючи пальці лівої руки в попередньому положенні, правою рукою 
роблять несильні поштовхоподібні рухи. За наявності в тканині рідини (гною) ці 
поштовхи відчуваються пальцями лівої руки у зв’язку з переміщенням рідини. 

Дещо складніше діагностувати глибоко розташовані абсцеси. В цьому разі, крім 
загальноклінічних ознак, болю під час глибокої пальпації, можуть допомогти 
спеціальні методи дослідження: рентгенологічний, ультразвуковий чи комп’ютерний. 
Іноді для діагностики використовують пункції. 

Лікування абсцесу хірургічне. Під різними видами інгаляційного і 
неінгаляційного наркозу гнояки розтинають. Після евакуації гною пальцем 
роз’єднують перетинки, розкривають можливі гнійні кишені. Зразки гною беруть для 
бактеріологічного дослідження і визначення чутливості мікроорганізмів до 
антибіотиків. Порожнину абсцесу промивають антисептичним розчином і дренують 
(можливе закрите та відкрите лікування абсцесу).  

Гострі гнійні абсцеси слід диференціювати з так званими холодними абсцесами. 
Вони виникають у разі туберкульозу кісток або суглобів. Гній, який при цьому 
утворюється, розплавляє сусідні тканини і міжфасціальними щілинами спускається  та 
нагромаджується в розташованих нижче ділянках, утворюючи абсцес (наприклад, за 
туберкульозного ураження хребта гній може спускатися на передню поверхню 
стегна). Такі абсцеси називаються напливними. Оскільки вони не супроводжуються 
болем, місцевим і загальним підвищенням температури, гіперемією шкіри, то їх 
називають холодними. Для них характерний тривалий, прихований, хронічний 
перебіг. Такі гнояки не слід розтинати, бо може приєднатися вторинна інфекція 
(виконують їх пункцію). 

Нині класифікація інфекцій м’яких тканин ускладнена через відмінності у 
термінологічних і класифікаційних підходах, які історично склалися в Україні та 
англомовних країнах. Вітчизняні хірурги традиційно дотримують клінічно-
патоморфологічного принципу систематизації інфекцій шкіри та м’яких тканин з 
використанням клінічних термінів українського (наприклад, свиняча бешиха, 
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гнійник), грецького (флегмона, панарицій) і латинського (фурункул, карбункул) 
походження. В англомовних країнах переважно застосовують новіший 
патогістологічний принцип класифікування за домінантним ураженням відповідного 
шару м’яких тканин (шкіра, підшкірна клітковина, фасція, м’язи); терміни утворюють 
додаванням до латинської назви ураженого шару закінчення -itis. Ці відмінності 
зумовлені різним тлумаченням подібної патології і ускладнюють порівняння 
епідеміологічних показників і, що особливо важливо, унеможливлюють пряму 
екстраполяцію діагностично-лікувальних підходів.  

Целюліт — ексудативне невідмежоване запалення жирової клітковини, при 
якому ексудат дифузно поширюється між тканинними елементами, просочуючи і 
розшаровуючи їх. Залежно від характеру ексудату розрізняють гнійний, гнильний, 
фібринозний, геморагічний, серозний та змішаний целюліт. Згідно з хірургічною 
традицією в Україні, перші три форми целюліту визначаються терміном “флегмона”, і 
підлягають обов’язковому оперативному лікуванню, три останні — як “запальний 
інфільтрат”, який переважно лікують консервативно.  

Клінічні прояви целюліту залежать не стільки від характеру ексудації, скільки 
від глибини ураження жирової клітковини. Для епіфасціального (поверхневого щодо 
власної фасції) целюліту характерним є переважання типових місцевих ознак 
запалення, що вимагає диференціювання від бешихи. Набагато важчу діагностичну 
проблему становить субфасціальний (глибокий) целюліт, єдиними ознаками якого є 
порушення функції та значний набряк на тлі загальної септичної симптоматики. На 
сьогодні більшість дослідників вважають цю патологію поліетіологічною. У структурі 
збудників зростає частка грамнегативних мікроорганізмів. Повноцінне лікування 
будь-якої невідмежованої хірургічної інфекції, зокрема целюліту, крім іммобілізації, 
підвищеного положення кінцівки та антибіотикотерапії, повинне включати адекватні 
протизапальні, імуномодулюючі, детоксикаційні та локальні (фізичні чинники, 
компреси та ін.) компоненти. Шок, синдром дисемінованого внутрішньосудинного 
згортання, бактеріємія, критична лейкопенія, розлоге ураження шкіри, порушення 
функцій нервів і сухожилків слід трактувати як пізні ускладнення інфекції м’яких 
тканин, які потребують не просто стаціонарного лікування, а реанімаційної допомоги 
пацієнту.  

Некротизуючий фасціїт — гнійно-некротичне захворювання поверхневої 
підшкірної фасції, підшкірної клітковини та шкіри, яке характеризується 
фульмінантним перебігом, прогресивним поширенням гнійно-некротичних уражень і 
часто ускладнюється септичним або токсичним шоком. У вітчизняній медичній 
літературі трапляється понад 20 назв цієї патології, найчастіше використовують 
терміни “прогресуюча епіфасціальна флегмона”, “некротизуюча епіфасціальна 
флегмона”, “спонтанна гангрена шкіри”, “некротизуючий дерматит” тощо. В 
українських клініках “некротизуючий фасціїт” є казуїстичним діагнозом: цю 
патологію зазвичай трактують як некротичну форму бешихи. Характерною 
етіологічною особливістю некротизуючого фасціїту є те, що для різних категорій 
пацієнтів групи ризику характерні відповідні збудники. Так, типовим мікробним 
агентом для ін’єкційних наркоманів є стрептококи групи D, для діабетиків — 
бактероїди, для післяопераційних хворих — бактероїди і клостридії, для 
імуносупресивних і онкохворих — псевдомонади та ентеробактерії, для осіб з 
хірургічними ускладненнями атеросклерозу — стрептококи і клостридії, для 
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стоматологічних пацієнтів — превотела, для хворих на вітряну віспу — стрептококи 
групи А. Спочатку ураження не має характерних ознак — спостерігають інтенсивний 
біль, набряк і почервоніння. Однак упродовж 24 год з’являються ознаки, які дають 
змогу запідозрити некротизуючий фасціїт: торпідний біль, що не відповідає масштабу 
уражень дерми, індурація шкіри (феномен “лимонної шкірки”), напружений набряк і 
збільшення об’єму сегмента, серозні чи геморагічні (ознака міонекрозу) були, зони 
гіпо- або анестезії, прогресивне погіршення загального стану аж до септичного шоку. 
Нині єдиним методом верифікації некротизуючого фасціїту є інтраопераційна оцінка 
уражених тканин, а отже, лікарям необхідно дотримуватися принципу 
гіпердіагностики — діагностувати цю патологію у випадках, якщо: а) інтенсивність 
болю та набряку не відповідають звичній клінічній картині банальної інфекції; б) у 
пацієнтів групи ризику визначаються клінічно незрозумілі болючі інфільтрати. 
Лікування некротизуючого фасціїту — лише оперативне. Рання, не пізніше 24 год, 
операція дає змогу врятувати життя пацієнтів. Після операції хворі потребують 
застосування інтенсивної терапії, парентеральної антибіотико- та імунотерапії 
(імуноглобуліни G). З огляду на здатність пеніцилінів втрачати ефективність при 
значній кількості інокульованих стрептококів препаратом вибору вважається 
кліндаміцин — антибіотик, який, крім відмінних протимікробних властивостей, має 
здатність зменшувати продукцію токсинів, М-протеїну, фактора некрозу пухлин, 
підвищує інгібування рибосом.  

Газова гангрена — патологічний процес м’яких тканин, який спричинюється 
анаеробною клостридіальною флорою і характеризується відсутністю звичної 
запальної реакції, прогресуючими набряком, газоутворенням і змертвінням тканин, 
тяжкою інтоксикацією. Типовими збудниками газової гангрени є чотири 
спороутворюючі анаероби: Cl. рerfringens, Cl. oedematiens, Cl. hystolyticum і Cl. 
septicum (частіше в асоціації, рідше — в монокультурі). Найхарактернішим 
патологоанатомічним субстратом газової гангрени є міонекроз, власне цей термін в 
англомовній літературі використовується як синонім назви “газова гангрена”. 
Детальніше газова гангрена розглядається в розділі « Анаеробна інфекція» 

 
3. Класифікація, клініка, діагностика та лікування гострого остеомієліту. 

Гнійна інфекція кісток та суглобів була і залишається однією з найважливіших 
проблем травматології/ортопедії та гнійної хірургії. На сьогодні частота захворювання 
на гострий гематогенний остеомієліт становить 8–12 % від усіх гнійно-запальних 
захворювань, причому 80–90 % хворих —  це діти. У 10–30 % хворих процес 
переходить у хронічну стадію з формуванням залишкових порожнин, секвестрів, 
нориць, з періодичними загостреннями. 

В осіб з відкритим переломом довгих кісток кінцівок частота остеомієліту 
становить 10,3–20,4 % і має тенденцію до зростання, причому у 15–30 % хворих 
процес також переходить у хронічну стадію. В загальній структурі інвалідності від 
травм опорно-рухового апарату частка остеомієліту становить 13 %.  

Хірургічне лікування у комплексі з хіміотерапією та іншими консервативними 
засобами не завжди забезпечує ліквідацію первинної інфекції: травматичний 
остеомієліт у 61–74 % хворих супроводжується пізніми післяопераційними 
рецидивами.  
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 Остеомієліт (оsteomyelitis) — неспецифічне гнійне чи гнійно-некротичне 
ураження кісткової тканини (остит), кісткового мозку (мієліт), окістя (періостит) та 
оточуючих м’яких тканин. Розрізняють остеомієліт гострий і хронічний. Гострий 
триває 2—3 тижні, хронічний — місяці і роки. Виділяють гематогенні, травматичні 
остеомієліти. При мікробіологічному дослідженні у хворих на гематогенний 
остеомієліт найчастіше  виділяють золотистий стафілокок, а у хворих на 
посттравматичний остеомієліт – асоціації грамнегативних та грампозитивних 
мікроорганізмів, рідше – анаеробну флору. Мікробна забрудненість кісткової тканини  
у вогнищі ураження становить 106 – 108 на 1 г кісткової тканини. 

При гематогенному остеомієліті мікроорганізми проникають у кістковий мозок з 
гнійного вогнища гематогенним шляхом. Остеомієліт, що виник унаслідок 
проникнення мікроорганізмів із зовнішнього середовища при травмі, називають 
травматичним.  

При гострому остеомієліті в кістковому мозку розвиваються гіперемія і набряк, 
потім флегмона і некроз кісткового мозку. Запальний процес поширюється, 
охоплюючи нові ділянки кісткового мозку. По гаверсових каналах запальний процес 
поширюється на кортикальний шар кістки та окістя. У процес зазвичай залучаються 
метафіз і частина діафізу кістки. В суглобі спостерігається реактивне запалення у 
вигляді серозного випоту. Кортикальний шар розпушується, окістя відшаровується від 
кістки. Внаслідок тромбозу судин  різко порушується живлення кістки, що призводить 
до виникнення некрозу. Утворюються різної величини ділянки некрозу — секвестри. 
Іноді некротизується вся ділянка кістки між двома епіфізами (тотальний секвестр). 
Гній поступово виходить назовні, після чого утворюється фістула, і запальні явища 
затухають. Навколо некротичних ділянок кістки утворюється секвестральна капсула, 
або коробка. 

Гострий остеомієліт починається гостро, подібно до багатьох інфекційних 
захворювань. Хворіють найчастіше діти і підлітки. Спочатку спостерігається загальна 
слабкість, нездужання, озноб. Температура тіла підвищується до 39—40°С. Хворі 
скаржаться на сильний головний біль, блювання. Пульс частий. Язик сухий, 
обкладений. При дослідженні крові виявляється високий лейкоцитоз із зсувом 
лейкоцитарної формули вліво. 

Початок захворювання настільки нагадує низку гострих інфекцій, що це дало 
підставу деяким авторам образно назвати це захворювання «кістковим тифом». Хворі 
скаржаться на біль в ураженій кінцівці. Через кілька днів він посилюється, 
спостерігається набряклість і гіперемія шкіри над ураженою кісткою. При 
рентгенологічному дослідженні в гострій стадії процесу виявити зміни у кістці 
спочатку не вдається. Лише на 10—12-й день захворювання з'являються лінійні 
нашарування паралельно кірковому шару кістки (періостит). 

Для діагностики остеомієліту та визначення обсягу ураження, окрім 
загальноклінічних аналізів, використовують комплекс об’єктивних критеріїв. До них 
належать дані: цитологічного дослідження ранових відбитків та кісткового мозку; 
якісного та кількісного бактеріологічного дослідження; газорідинного 
хроматографічного дослідження крові та тканин; морфологічного дослідження м’яких 
тканин та кісток; радіонуклідних досліджень остеотропними препаратами; звичайних 
та спеціальних рентгенологічних методів дослідження (томографія, фістулографія, 
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рентгенографія з прямим збільшенням зображення); комп’ютерної томографії; 
ультразвукової доплерографії судин нижніх кінцівок та ангіографії за показаннями. 

Лікування остеомієліту ґрунтується на принципах активного хірургічного 
лікування гнійних ран  з комбінацією консервативних та хірургічних заходів. 

Консервативна терапія пердбачає: корекцію анемії та гіпопротеїнемії, підтримання 
об’єму циркулюючої крові та поліпшення периферійного кровообігу, корекцію водно-
електролітного балансу та кислотно-основного стану, екстракорпоральну 
детоксикацію, антибактеріальну терапію, імунотерапію, ентеральне та парантеральне 
живлення. 

Антибіотикотерапія – один з найважливіших напрямів у лікуванні остеомієліту. 
Низку антибіотиків застосовують у травматології та ортопедії завдяки їхнім 
властивостям — остеотропності, біодоступності, спектру дії, що охоплює головних 
збудників, пролонгованості, імуномодулюючим можливостям тощо. 
          Хірургічне лікування остеомієліту довгих трубчастих кісток розподіляють на 
два етапи: 

                             - санація гнійно-некротичного вогнища; 
                             - відновні операції.  

Обидва етапи можуть бути виконані під час однієї операції (в цьому випадку 
відновні операції проводять у першу чергу) або другий етап відстрочують на декілька 
днів (рання відновна операція). 

Залежно від характеру і топографії ураження кістки виконують такі операції з 
хірургічної обробки гнійно-некротичного вогнища: 
1. Перфорація кістки – виконують для дренування кістково-мозкового каналу. 
2. Секвестректомія – висічення нориць разом з розташованими у них та м’яких 
тканинах секвестрами. 
3. Некрсеквестректомія – видалення кісткового секвестру із секвестральної коробки, 
обробка кісткової порожнини за типом човноподібного сплощення з резекцію 
уражених ділянок. 
4. Трепанація трубчастої кістки із секвестректомією (при розташуванні секвестру в 
важкодоступних місцях, зокрема в кістковомозковому каналі чи секвестральній 
коробці, для доступу до секвестру виконують трепанацію кістки). 
5. Кістковопластична трепанація з некрсеквестректомією та відновленням   
кістковомозгового каналу. При незміненому кортикальному шарі трубчастої кістки 
формують П-подібний шкірно-фасціально-кістковий чи шкірно-фасціально-м’язово- 
кістковий клапать, здійснюють доступ до кістковомозкового каналу. Після видалення 
некротичного субстрату клапать повертають у вихідну позицію.  
          Резекція ділянок кісток, що уражені: крайова, кінцева, вікончата, сегментарна. 
          До реконструктивно-відновних операцій належать: 
1. Пластичне закриття та заміщення ранових дефектів м’яких тканин. 
2. Пломбування та заміщення дефектів кісткової тканини. 

     3. Кістково-пластична трепанація довгої кістки. 
 

4. Класифікація, клініка, діагностика та лікування хронічного остеомієліту 

Хронічний остеомієліт (osteomyelitis chronica) має дві форми: первинно-хронічну і 
вторинно-хронічну. При хронічному остеомієліті флора представлена як 
грампозитивними, так і грамнегативними мікроорганізмами; у 20–41% випадків 
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висівається їхня асоціація. Хронічний остеомієліт характеризується деформацією 
ураженої кістки внаслідок нерівномірного кісткотворення, виникненням секвестрів, 
часто наявністю порожнин і склерозуванням кістки. Фістули на шкірі зберігаються 
доти, доки в ураженій кістці є ділянки некрозу (секвестри) і гнійні порожнини. 

До первинно-хронічних остеомієлітів (osteomyelitis chronica primaria) належать 
абсцес Броді, альбумінозний остеомієліт Ольє, склерозуючий остеомієліт Гарре та 
антибіотичний остеомієліт. 

Вторинно-хронічний остеомієліт (osteomyelitis chronica secundaria) частіше є 
наслідком гострого гематогенного остеомієліту (хронічний гематогенний остеомієліт), 
відкритих переломів (травматичний остеомієліт) та вогнепальних поранень 
(вогнепальний остеомієліт).  
              Хронічний гематогенний остеомієліт. Застосування антибіотиків і рання 
остеоперфорація у значного відсотка хворих дають змогу отримати добрі наслідки 
лікування гострого остеомієліту. У решти хворих він переходить у вторинно-
хронічний. При цьому після затухання гострих явищ людина може почувати себе 
задовільно, займатися звичною працею. Проте через деякий час, під впливом 
провокуючих чинників (переохолодження, травма, недоїдання), виникає рецидив 
захворювання. В ураженій ділянці відновлюється біль, з'являються набряк, гіперемія 
шкіри, підвищується температура тіла, в крові зростає кількість лейкоцитів, 
збільшується ШОЕ. Все це свідчить про активізацію у кістці латентної інфекції, 
утворення гнояка. Після його розкриття (самостійного чи оперативного) стан хворого 
поліпшується, температура тіла знижується, зникає набряк, стихає біль. Залишається 
нориця, з якої протягом тривалого часу виділяється гній. Її існування підтримують 
кісткові секвестри. Іноді вони самі виходять крізь норицевий канал. На рентгенограмі 
в цей час помітно прояви деструкції кістки, секвестральну коробку і різного розміру 
ділянки змертвілої кістки. Після їх самостійного відходження або оперативного 
видалення процес затихає, нориці закриваються, і хворий почуває себе добре до 
наступного загострення. Ця форма остеомієліту триває зазвичай роками або й усе 
життя. Всім хворим з норицевою формою хронічного остеомієліту показана 
фістулографія. Вона дає можливість відстежити перебіг нориці, виявити в кістці 
порожнини, визначити розміри секвестрів. Фістулограму виконують шляхом уведення 
в норицевий хід контрастної масляної або водорозчинної речовини з подальшою 
рентгенографією. 

Травматичний і вогнепальний хронічний остеомієліт ускладнює відкриті 
переломи і вогнепальні поранення. До них належать і ті форми остеомієліту, які 
розвиваються після металоостеосинтезу. 

Усі відкриті переломи чи вогнепальні поранення є інфікованими, але не всі 
ускладнюються остеомієлітом. Як свідчить досвід Великої Вітчизняної війни, 
остеомієліт виникав у кожного четвертого пораненого, а при переломах кісток — у 
кожного другого. Травматичний і вогнепальний остеомієліт певною мірою 
відрізняється від гематогенного. При гематогенному остеомієліті інфекція 
поширюється ізсередини кістки назовні, при травматичному і вогнепальному — у 
зворотному напрямку. Гематогенний остеомієліт частіше спричинює моноінфекція, 
травматичний і вогнепальний — поліінфекція. При цих видах остеомієліту в тканинах 
часто є сторонні тіла, яких не буває при гематогенному остеомієліті. Останній 
характеризується масивнішими ділянками секвестрації, ніж при травматичному і 
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вогнепальному. Травматичний і вогнепальний остеомієліт не супроводжуються 
значним погіршенням загального стану хворого, на відміну від гематогенного. 
Клінічна картина травматичного вогнепального остеомієліту характерізується млявим, 
торпідним перебігом, що зумовлено обмеженою зоною травмованої ділянки кістки. 
         Профілактика хронічного гематогенного остеомієліту полягає в ранній 
діагностиці гострого процесу, терміновій госпіталізації хворих і своєчасному 
лікуванні. Велике значення має і повний обсяг  лікування. Профілактика 
травматичного остеомієліту – у запобіганні рановій інфекції, своєчасній первинній 
хірургічній обробці ран, відкритих переломів, профілактичному застосуванні 
антибіотиків, іммобілізації.  

Тривалий перебіг хронічного остеомієліту може бути причиною багатьох 
ускладнень, а саме: амілоїдозу внутрішніх органів, деформації кісток, порушення 
функції печінки, нирок, дефіциту маси тіла, анемії, гіпопротеїнемії, патологічних 
переломів, несправжніх суглобів, малігнізації стінок нориці. Лікування вторинно-
хронічного остеомієліту складне, тривале, супроводжується частими оперативними 
втручаннями. Оперативному втручанню передує консервативна терапія, яка є 
передопераційною підготовкою. Певне місце в лікуванні хронічного остеомієліту 
відведене антибактеріальній терапії, хоча вона через затруднене проникнення 
антибіотиків у кістку менш ефективна, ніж при гострому гематогенному остеомієліті. 
Місцеве лікування проводять шляхом промивання вогнища запалення 
антисептичними розчинами (хлоргексидин, перекис водню), застосування 
фізіотерапевтичних процедур (променів УВЧ, грязелікування, парафіно- та 
озокеритотерапії). Для швидкого лізису некротичних ділянок використовують 
протеолітичні ферменти (трипсин, хімотрипсин). Оперативне лікування показане у 
разі формування секвестральної коробки і чітко вираженої демаркації секвестра. Для 
лікування хронічного остеомієліту запропоновано низку оперативних втручань. 

Розкриття остеомієлітичної флегмони. У разі закриття нориці гній, не маючи 
відтоку, просякає сусідні тканини, спричиняючи міжм'язову та підшкірну флегмону. 
Затримка гною супроводжується загальною реакцією організму (підвищення 
температури тіла, посилення болю, збільшення набряку, почервоніння шкіри, зміни 
складу крові). У більшості хворих операція має паліативний характер, оскільки 
залишається вогнище інфекції, яке з часом може дати нове загострення. 

Секвестректомія (видалення основного джерела гнійно-некротичного процесу 
— секвестра). Операція також має паліативний характер. 

Висікання  нориці застосовують за наявності її розгалужень і сліпих ходів, 
склерозування стінок. Перед операцією виконують контрастну фістулографію. 

Секвестрнекректомія — повне видалення вогнища запалення (секвестрів, 
грануляцій, гною, секвестральної капсули в межах здорової кістки з обробкою 
залишкової порожнини). 

Дуже важливо чимось заповнити порожнину в кістці, яка утворилася після 
операції, оскільки вона не спадається. Робилися спробити використовувати з цією 
метою гіпс, м'яз на ніжці, кров'яний згорток, кістковий трансплантат, яєчний жовток, 
очеревину великої рогатої худоби, колагенову губку, імпрегновану антибіотиками 
тощо. Проте ці методи виявилися неефективними. Багато із запропонованих 
матеріалів швидко нагноюються і підтримують запалення. Серед них кращі наслідки 
дає тампонування кісткової порожнини м'язовим клаптем на ніжці, якщо поряд із 
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кісткою є виражений масив м'язів, звідки можна взяти трансплантат, та 
використання губчастої (спонгіозної) тканини кістки. У разі місцевих ускладнень 
хронічного остеомієліту (перелом кістки, неконсолідований перелом, великі дефекти 
кістки) широко застосовують компресійно-дистракційний метод Ілізарова. У 
післяопераційний період продовжують комплексну консервативну терапію, розпочату 
до операції. Це — іммобілізація кінцівки,  дезінтоксикаційна терапія, 
антибіотикотерапія, імунотерапія, фізіотерапевтичні процедури, лікувальна гімнастика 
тощо. 
             Первинно-хронічний остеомієліт. Це захворювання розвивається непомітно, 
поступово. Щоправда, деякі клініцисти вважають, що і в цьому разі остеомієліт 
починається гостро або підгостро, але клінічна картина не виражена і часто її не 
помічають. Первинно-хронічний остеомієліт розвивається за низької вірулентності 
мікробів і зниженої реактивності організму. Існує кілька форм первинно-хронічного 
остеомієліту, які отримали назву за прізвищами авторів, які їх описали. 
           Внутрішньокістковий абсцес Броді – обмежений кістковий абсцес, заповнений 
гнійною, кров'янистою або серозною рідиною, яка локалізується частіше в метафізі 
або епіфізі великогомілкової кістки. Захворювання починається в молодому віці і 
може проявитися через багато років. Хворі скаржаться на ниючий біль у кінцівці, який 
посилюється вночі або під час фізичного навантаження, локальну болючість під час 
постукування по ураженій ділянці. Діагноз встановлюють на підставі 
рентгенологічних даних. У кістці виявляється круглої форми різних розмірів 
порожнина з чіткими контурами. По краях порожнини є склеротична облямівка. 
Температурна реакція відсутня. Лікування оперативне: розкриття порожнини абсцесу, 
вишкрібання її, промивання антибіотиками і тампонада м'язовим клаптем на ніжці. 
          Склерозуючий   остеомієліт Гарре. При цій формі запалення кістки в ній 
переважають остеосклеротичні процеси з поступовим запустінням кістковомозкового 
каналу. Захворювання також перебігає торпідно, тривало, з невираженою клінічною 
картиною: незначний нічний біль у кінцівці, біль під час фізичного навантаження, 
потовщення кінцівки, локальна болючість під час пальпації. Температура тіла помірно 
підвищена. Запальний процес ушкоджує переважно діафізи. Діагноз встановлюють на 
підставі рентгенологічних даних: веретеноподібне потовщення діафіза кістки, на тлі 
якого можуть бути помітні невеликі порожнини з дрібними секвестрами. Рідко 
захворювання починається гостро, з підвищення температури тіла й інтоксикації. 
Явища ці швидко минають, і процес набуває хронічного перебігу. Лікування 
склерозуючого остеомієліту консервативне (антибіотики, фізіотерапевтичні поцедури, 
електрофорез трипсину). 
                   Альбумінозний остеомієліт Ольє спостерігається рідше, ніж інші види 
остеомієліту. Для нього характерне субкортикальне і субперіостальне утворення 
порожнин, заповнених слизовим, білковим або маслянистим ексудатом. Іноді є дрібні 
секвестри. Найчастіше ушкоджуються стегнова і плечова кістки. Початок 
захворювання прихований, перебіг млявий. Хворі скаржаться на біль в ураженій 
кінцівці. Процес зазвичай локалізується в дистальному відділі стегнової кістки. До 
болю приєднується припухлість, яка поступово наростає. На рентгенограмі в кістці 
видно правильної і неправильної форми порожнисті утворення з періостальними 
нашаруваннями. Лікування альбумінозного остеомієліту оперативне — санація 
вогнища хронічного гнійного запалення. 
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             Антибіотичний остеомієліт виникає в ослаблених людей, яких тривалий час 
неефективно лікували антибіотиками з приводу будь-якого захворювання.  Деструкція 
кістки у таких хворих не виражена, немає періостальної реакції, секвестральної 
коробки, ділянки остеопорозу чергуються з ділянками остеосклерозу. Клінічно ця 
форма остеомієліту також має млявий перебіг, без підвищення температури тіла, з 
невираженими локальними проявами. Нагноєння і нориць не буває. Немає також 
секвестральної капсули і грануляцій. Лікування оперативне — виконують радикальну 
некректомію. 
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