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1. Актуальність теми:   

Варикозна хвороба одне з захворювань, здавна відомих людству. Це 

підтверджують, зокрема, розкопки поховання Мастаби в Єгипті (1595–1580 

рр.. До н.е.), де була знайдена мумія з ознаками прижиттєвого лікування 

венозної трофічні виразки гомілки. За образним висловом J. Van der Stficht 

(1996), варикозна хвороба стала "платою людства за можливість прямохо–

діння".  

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок – розповсюджене зайво–

рювання в усіх країнах світу. Б.В. Петровський відмічає, що хворі з 

варикозним розширенням вен нижніх кінцівок складають 1–4% хворих 

хірургічних стаціонарів. За даними Українського симпозіуму по актуальним 

питанням флебології варикозне розширення вен спостерігається у 15–17% 

населення країни. М.І. Кузін зауважує, що варикозним розширенням вен 

нижніх кінцівок страждають, в середньому, 12–15% населення Європи та 

США. За даними багатьох, як вітчизняних, так і зарубіжних авторів 

розбіжність захворюваності на цю патологію, в залежності від регіонів 

планети, складає від 10 до 30%. 

Слід зазначити, що захворювання частіше зустрічається у осіб 

молодого, працездатного віку. В основному хворіють жінки. За даними 

останніх об–стежень населення України, проведеним КНДІКЕХ ім. О.О. 

Шалімова серед хворих варикозною хворобою було 72,7% жінок та 27,3% 

чоловіків, причому 68%  складали хворі віком до 40 років. 

Варикозне розширення вен завдяки прогресуючому перебігу є частою 

причиною важких ускладнень (тромбофлебіт, флеботромбоз, посттромбо–

флебетичний синдром, трофічні виразки нижніх кінцівок та ін.) що знижують 

працездатність та призводять до інвалідності (48% хворих за 

О.О. Шалімовим та І.І. Сухарєвим).  

 

2. Конкретні цілі:  

 Вміти аналізувати попередники та фактори ризику виникнення 

варикозної хвороби (вроджені чи набуті види венозної стінки, вроджені 

чи набуті вади клапанного апарату вен, вроджені чи набуті вади 

фасціально–м’язевого апарату нижніх кінцівок, вагітність, стійка венозна 

гіпертензія, гормональні та нейроендокринні зрушення, тощо). 

 Пояснювати причинно–наслідкові взаємовідносини етіологічних та 

патогенетичних особливостей хвороби (довготривала стояча праця > 

венозна гіпертензія > функційна недостатність остіального клапана > 

варикозне розширення великої підшкірної вени, тощо). 

 Знати сучасні класифікації варикозної хвороби. 

 Знати клінічні прояви (симптоматику) виразкової хвороби. 

 Володіти прийомами клінічної діагностики виразкової хвороби 

(проведення функційних проб, читання флебограм). 



 Трактувати результати клінічного та параклінічного обстеження хворого 

з варикозною хворобою (комплекс характерних симптомів, результати 

функційних проб, дані лабораторних обстежень). 

 Скласти алгоритм консервативного та оперативного лікування хворого з 

варикозною хворобою з урахуванням стадії захворювання, його ступеня 

важкості та наявності ускладнень. 

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми 

(міждисциплінарна інтеграція). 

 

Назви попередніх 

дисциплін 
Отримані навики 

Анатомія Описувати анатомічні особливості будови 

різних типів венозної системи нижніх кінцівок. 

Фізіологія Описувати принципи нормального кровотоку у 

венозній системі організму. 

Патологічна анатомія Описувати особливості патологічних змін 

венозної стінки та клапанного апарату вен 

нижніх кінцівок при варикозній хворобі. 

Патологічна фізіологія Описувати механізми порушення току крові у 

венозній системі організму при наявності 

факторів ризику варикозної хвороби та 

особливості току крові у варикозно розширених 

венах нижніх кінцівок в залежності від форми 

та стадії захворювання. 

Пропедевтика внутрішніх 

хвороб 

Володіти методами визначення симптомів 

варикозної хвороби. 

Рентгенологія  Демонструвати навики читання ангіограм. 

Фармакологія  Ідентифікувати класи та групи фармакологічних 

препаратів, що застосовуються в комплексному 

лікуванні варикозної хвороби. 

Клінічна фармакологія Порівняти особливості фармакокінетичної дії 

груп медикаментозних препаратів, що 

застосовуються в комплексному лікуванні 

варикозної хвороби, з урахуванням форми 

основного захворювання та наявності супутньої 

патології. 

Терапія  Зобразити схематично алгоритми 

консервативної терапії варикозної хвороби в 

залежності від форми основного захворювання 

та наявності супутньої патології. 

Хірургія  Зобразити схематично різні способи 

хірургічного лікування варикозної хвороби. 

 



 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які 

повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: 

 

Термін Визначення 

1. Венозний клапан 
Складка інтими венозної судини, що 

попереджає зворотній ток крові. 

2. Венозний синус 

Внутрішньом’язові вени, що локалізуються в 

обох голівках литкового м’яза, 

камбаловидному, довгому малогомілковому 

м’язах та відрізняються своєю 

веретеноподібною формою, найбільшим 

діаметром в середній частині синуса і 

звуженням виносячого стовбура. 

3. Комунікантна вена 

Вена, що поєднує глибоку і поверхневу вени та 

підтримує в нормі кровоток в одному напрямку: 

з поверхневої в глибоку . 

4. Перфорантна вена 

Комунікантна вена стопи, яка не містить 

клапанів і підтримує кровоток в обох 

напрямках. 

5. Венозний рефлюкс 
Зворотній ток крові по вені (може бути 

горизонтальним та вертикальним). 

6. Телеангіектазія  

Локальне розширення поверхневих судин шкіри 

діаметром 0,1–1,5 мм, що відбувається в 

центробіжному напрямку від центральної 

живильної вени. Представляє собою кілька 

припіднятих над шкірою червоних або 

синюватих плямочок, що блідніють при 

натисканні, від яких променями відходять 

дрібні судинні гілочки (“судинна зірочка” або 

“павучок”). 

7. Доплерографія  
Ультразвукова реєстрація напрямку і 

швидкісних показників кровотоку. 

8. Триплексне станування 
Ультразвукове ангіосканування з кольоровим 

картуванням кровотоку. 

9. Флебосцинтіграфія  

Дослідження венозної системи шляхом 

введення радіофармпрепарата (препарату, 

міченого радіоактивним ізотопом з коротким 

періодом напіврозпаду) та реєстрації його 

розподілу по поверхневим і глибоким венам. 

10. Лімфедема  
Значний і стійкий набряк кінцівки, пов’язаний з 

ураженням лімфатичних судин.  



11. Рентгенофлебографія  

Пряме контрастування венозної системи та її 

дослідження під рентгенівським променем 

одночасно з виконанням функціональних проб – 

аналогічно сцинтиграфії. 

12. Флеботонометрія  Визначення венозного тиску. 

13. Стріппінг  

Сафенектомія (стріппінг) – видалення стовбура 

великої (малої) підшкірної вени з 

неспромогними клапанами.  

14.Інвагінаційний 

стріппінг  

Сафенектомія за допомогою спеціального 

зонду, який вивертає вену навиворіт і тупо  

відокремлює її від навколишніх тканин. 

15. Кроссектомія  
Пріустьова перев’язка великої (малої) 

підшкірної вени та всіх її приток. 

16. Операція Коккета 

Епіфасціальна перев’язка перфорантних вен при 

невеликих трофічних порушеннях з невеликих 

розрізів довжиною до 1 см в заздалегідь 

намічених при УЗАС зонах.  

17. Операція Фельдера 
Субфасціальная перев’язка перфорантних вен 

при великих трофічних порушеннях. 

18. Мініфлебектомія  
Видалення вен через проколи шкіри довжиною 

в кілька міліметрів.  

19. “Офісна флебологія” 

Катетерная склерооблітерація (введення по 

зонду спеціальної речовини, що викликає 

злипання стінки вени і закриття її просвіту), 

ендоваскулярна лазерна коагуляції (облітерація 

вени досягається шляхом впливу лазерного 

випромінювання) і радіочастотна облітерація 

(той же ефект досягається впливом радіохвиль). 

20. ЦВТ 

Тиск в центральній венозній системі в мм 

водного стовпчика, що визначається на рівні 

правого передсердя. 

21. ПВТ 
Тиск в периферійній венозній системі. 

Визначається в мм водного стовпчика 

22. Трофічна виразка 

Дефект тканин, що довго не загоюється, 

обумовлений значним порушенням трофіки 

тканин (із–за застою крові в венозній частині 

мікроциркуляторного русла і розкриття 

артерій–венозних шунтів, із–за відкладення 

пропотіваючого фібрину навколо капілярів з 

утворенням фібрінових муфт, із–за активного 

запального процесу, який обумовлений 

виходячими із судинного русла лейкоцитами).  

23. Ліподерматосклероз  
Грубе ущільнення м’яких тканин, зумовлене 

надмірним утворенням сполучної тканини в 



умовах недостатнього надходження кисню і 

виділення біологічно активних речовин 

активованими лейкоцитами. 

24.Синдром Паркса–

Вебера–Рубашова 

Вроджені ангіодисплазії  – найбільш  часта вада 

развитку периферійних судин. 

Характеризується наявністю патологічних 

співусть (фістул) між артеріями та венами. 

25. Синдром Кліппеля–

Треноне 

Характеризуєтся варикозним розширенням 

подшкірних вен, збільшенням объєма і 

подовженням кінцівки з поширеними 

судинними та пігментними плямами. В основі 

цієї хвороби – часткова чи повна непрохідність 

магістральних глибоких вен. Синдром 

Кліппеля–Треноне являє собою важке 

прогресуюче захворювання, котре вже в 

дитячому віці призводить до інвалідності. 

26. Венозна екзема  

Хронічне запалення поверхневих шарів шкіри, 

що характеризується появою почервоніння, 

дрібних бульбашок, які розкриваються з 

утворенням невеликих ерозій з надмірними 

серозними виділеннями (тому уражена 

поверхня мокне); це виділення висихає і 

перетворюється в скориночки і лусочки, що 

рясно вкривають уражену поверхню.  

27. Проба Дельбе –Пертеса 
Варіант маршевої проби для визначення 

прохідності глибоких вен під джгутом. 

28. Проба Пратта І 
Виявлення неспроможних комунікантних вен 

між двома еластичними бинтами. 

29. Проба Пратта ІІ  

(Мейо–Пратта) 

“Маршова” проба для визначення прохідності 

глибоких вен при тугому еластичному 

бинтуванні кінцівки. 

30. Проба Броди–

Троянова–Тренделенбурга 

В положенні горілиць з піднятою кінцівкою на 

верхню третину стегна накладають джгут. 

Хворий встає. Через декілька хвилин джгут 

знімають, варикозно розширені вени 

наповнюються – проба позитивна. 

31. Проба Барроу–Купера–

Шейліса (трьох джгутова) 

Виявлення неспроможних комунікантних вен 

між трьома джгутами. 

 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

 Назвати фактори, що забезпечують нормальну венозну гемодинаміку. 

 Дати визначення варикозної хвороби нижніх кінцівок. 



 Назвати сприяючі фактори та безпосередні причини виникнення 

варикозної хвороби. 

 Патогенез варикозної хвороби. 

 Класифікація варикозної хвороби. 

 Хронічна венозна недостатність та її ступені. 

 Клініка варикозної хвороби в залежності від стадії процесу. 

 Клінічна характеристика варикозної хвороби нижніх кінцівок,  

 Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності І ст.  

 Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності II ст.  

 Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності III ст.  

 Три групи функційних проб для визначення прохідності поверхневих, 

глибоких та комунікантних вен нижніх кінцівок. 

 Рентгенологічні методи діагностики варикозної хвороби. 

 Ультразвукова та комп’ютерна діагностика варикозної хвороби. 

 Диференціальна діагностика варикозного вузла пахвинної ділянки і 

стегнової грижі.  

 Диференціальна діагностика варикозної хвороби і природженої дисплазії 

вен. 

 Консервативне лікування варикозної хвороби. 

 Хірургічне лікування варикозної хвороби. 

 Причини рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після 

сафенектомії.  

 Лікування рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після 

сафенектомії.  

 Лікування екземи та дерматиту, спричинених хронічною венозною 

недостатністю.  

 Лікування трофічної виразки, спричиненої хронічною венозною 

недостатністю.  

 Малоінвазивні методи лікування варикозної хвороби. 

 Реабілітація хворих з варикозною хворобою в ранньому та пізньому 

післяопераційному періоді. 

 Профілактика варикозної хвороби у загрожую чого контингента осіб 

(важка фізична праця, вагітність, тощо). 

 
 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 

1. Провести вимірювання ЦВТ та ПВТ. 

2. Провести функцій ні проби на визначення прохідності глибоких та 

комунікантних вен. 

3. Визначити недостатність остіального клапана великої підшкірної вени. 

4. Визначити зону Коккета. 

5. Прочитати флебограму. 

6. Інтерпретувати сонограму. 



7. Провести еластичне бинтування нижніх кінцівок хворому з варикозною 

хворобою. 

8. Визначити ознаки лімфедеми, венозної екземи, лімфодерматосклероза, 

трофічної виразки. 

9. Скласти алгоритм консервативного лікування хворого з початковими 

стадіями захворювання. 

10. Визначити покази та протипокази до хірургічного лікування. 

11. Визначити покази та протипокази до малоінвазивної терапії. 

12. Зібрати набір інструментів для виконання сафенектомії. 

13. Провести перев’язку хворого в ранньому післяопераційному періоді. 

14. Скласти алгоритм профілактики виникнення варикозної хвороби у 

загрожуючого контингенту хворих. 

15. Провести профілактичну бесіду з пацієнтом з загрозою виникнення 

варикозної хвороби. 

16. Провести оцінку результативності застосованого методу лікування 

(консервативного та хірургічного). 

 

 

 

5. Зміст теми. 

Варикозна хвороба 

 

Короткі анатомо–фізіологічні дані:  

Венозна система забезпечує відтік крові з тканин та органів, 

отримуючи її з капілярів і артеріовенозних анастомозів.  

Венозній системі притаманні дві основні функції – транспортна і 

резервуарна. Анатомічна будова вен зумовлює можливість виконання цих 

функцій.  

Венозна мережа нижніх кінцівок поділяється на два відділи – 

поверхневий (Рисунок 1) і глибокий (Рисунок 2). У функціональному 

відношенні вони єдині, так як пов’язані комунікантними венами. Останні 

найбільш численні в ділянці стопи і гомілки, на стегні вони поодинокі. В 

залежності від варіанта анатомічної будови вен нижніх кінцівок число 

комунікантних вен варіює в широких межах. У нормальних умовах кров по 

комунікантним венам направляється з поверхневих вен у глибокі, за 

винятком перфорантних вен стопи, які забезпечують можливість кровотоку в 

обох напрямках, так як у фізіологічних умовах приблизно 50% таких вен на 

стопі не містять клапанів. Кров від стопи може відтікати переважно з 

глибоких вен у поверхневі або навпаки, в залежності від функціонального 

навантаження та умов відтоку крові по глибоким і поверхневим венам 

кінцівки. Завдяки наявності таких особливостей забезпечується можливість 

відтоку крові при оклюзії глибоких вен.  
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Рисунок 1. Типи мінливості поверхневих вен нижніх кінцівок 

а – магістральний тип; б – проміжний тип; в – розсипний тип 
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Рисунок 2. Типи мінливості глибоких вен нижніх кінцівок  

а – магістральний тип; б – проміжний тип; в – розсипний тип 

 

 

 

 

 

 



Причини варикозної хвороби:  

 

Спадкова схильність. Не менш ніж у 25% хворих близькі родичі 

страждали або страждають однією з форм даного захворювання. Ймовірно, 

це пов’язано з успадкуванням якогось дефекту сполучної тканини, що 

підтверджується частим поєднанням варикозної хвороби та геморою, грижі 

передньої черевної стінки, плоскостопості.  

Ожиріння є доведеним чинником ризику варикозної хвороби серед 

жінок репродуктивного та менопаузального віку.  

Спосіб життя має суттєве значення у розвитку та перебігу 

захворювання. Зокрема, несприятливий вплив мають тривалі статичні 

навантаження, пов’язані з підйомом вантажів або нерухомим перебуванням в 

положенні стоячи (гідростатичний фактор) і сидячи (відсутність роботи 

м’язово–венозної помпи). До категорій ризику традиційно відносять кухарів, 

офіціантів, хірургів, офісних працівників, перукарів. На перебіг варикозної 

хвороби несприятливий вплив мають: тісна білизна, що здавлює венозні 

магістралі на рівні пахових складок, і різні корсети, що підвищують 

внутрішньочеревних тиск. Особливості харчування теж мають певне 

значення. Висока ступінь переробки харчових продуктів та зниження в 

раціоні сирих овочів і фруктів обумовлюють постійний дефіцит рослинних 

волокон, необхідних для ремоделювання венозної стінки, а також хронічні 

запори, які призводять до тривалого підвищення внутрішньочеревного тиску.      

На частоту варикозної хвороби в європейських країнах вплинуло навіть 

збільшення висоти унітазу. Це призвело до необхідності участі у процесі 

дефекації м’язів черевного преса, внаслідок чого підвищується 

внутрішньочеревний тиск.  

Дисгормональні стани можуть сприяти розвитку варикозної хвороби: 

використання засобів гормональної контрацепції, замісна гормональна 

терапія в період пре– і постменопаузи з метою лікування ранніх проявів 

клімактеричного синдрому, а також профілактики пізніх обмінних порушень.  

Вагітність традиційно вважається одним з основних факторів ризику 

розвитку варикозної хвороби, чим пояснюється більш часте (в 3–4 рази) 

ураження жінок. До III триместру вагітності відбувається достовірне 

збільшення діаметра стегнової та великої підшкірної вен. Після пологів 

діаметр великої підшкірної вени зменшується, але не до вихідних величин, 

що, безумовно, з часом може привести до розвитку високого віно–венозного 

скидання. Тим часом результати епідеміологічних досліджень не виявили 

достовірної зв’язку варикозної хвороби з першою вагітністю. У переважній 

більшості спостережень утворені під час вагітності розширені підшкірні вени 

зазнають повної інволюції після пологів та в подальшому ніяк не 

виявляються. Лише друга та наступні вагітності призводять до розвитку 

варикозної хвороби у 20–30% жінок.  

 

 

 



Патогенез варикозної хвороби:  

 

Однією з основних причин розвитку та прогресування варикозної 

хвороби є наявність патологічного віно–венозного рефлюксу – тобто 

ненормального току крові зі системи глибоких в систему поверхневих 

(підшкірних) вен. При цьому надлишковий обсяг крові (гіперволемії) та 

підвищений тиск (гіпертензія) викликають трансформацію підшкірної 

венозної мережі (розширення та патологічна звивистість), яка не 

пристосована до подібних дій і не має міцних каркасних структур у власній 

стінці і навколишніх тканинах. В якості причини аномального руху крові як 

правило вказуються вроджені або набуті дегенеративно–дистрофічні зміни 

клапанного апарату вен і їх відносна або абсолютна недостатність. Під 

відносною недостатністю клапана розуміють відсутність змикання стулок 

внаслідок розтягування вени і відносній нехватки довжини стулки клапана. 

Абсолютна недостатність – відсутність повного змикання стулок із–за їх 

органічного ураження (руйнування, вкорочення).  

Венозний тиск у венах нижніх кінцівок набагато нижче артеріального 

і визначається взаємодією гемодинамічних (внаслідок тиску, створюваного 

серцем і посудинами) та гідростатичного (внаслідок тиску стовпа крові) 

компонентів. У прямій залежності від їх коливань знаходиться венозний 

кровообіг.  

Гемодинамічний тиск у венах виникає під впливом різних факторів: 

м’язових скорочень (“м’язовий насос”), здавлення вен сухожиллями в місцях 

їх тісного контакту, при роботі відповідних м’язових груп, присмоктуючої дії 

серця та грудної клітини, передаточної пульсації артерій, венозного тонусу і 

т.д. Величина гемодинамічного тиску обумовлюється, з одного боку, 

ступенем вираженості дії перерахованих факторів, а з іншого – 

гідростатичним компонентом, величина якого залежить від висоти стовпа 

крові, а напрямок – від положення тіла людини по відношенню до земної 

поверхні. Основним фактором, що перешкоджає поширенню гідростатичного 

тиску в дистальному напрямку, є діяльність венозних клапанів, так як при 

виникненні ретроградного рефлюксу крові стулки клапанів змикаються і ток 

крові припиняється.  

Дослідження механізмів відтоку крові від нижніх кінцівок дозволили 

вивчити м’язово–венозні синуси гомілки, які є одним з головних компонентів 

м’язово–венозної помпи, нівелюють в нормі ортостатичну венозноу 

гіпертензію. Виявлені досить чіткі анатомічні закономірності, що 

характеризують ці вкрай важливі м’язово–венозний структури, які 

виконують важливу роль в системі порушення венозної гемодинаміки.  

Венозні синуси – це внутрішньом’язові вени, що локалізуються в обох 

голівках литкового м’яза, камбаловидному та довгому малогомілковому 

м’язах, що відрізняються своєю веретеноподібною формою, найбільшим 

діаметром в середній частині синуса і звуженням виносного стовбура 

(Рисунок 3).  

 



 

 
Рисунок 3. М’язово–венозні синуси гомілки (1 – підколінна вена, 2 – 

м’язово–венозний синус). 

 

Синуси містять численні клапани, та численні зв’язки з 

внутрішньом’язовими венами і через непрямі комунікантні вени – з 

поверхневою венозної системою. Звуження синусів на виході сприяє 

прискоренню кровотоку, а велика кількість клапанів забезпечує його ток до 

центра. При розслабленні м’язів синус розтягується, і відбувається 

підсмоктування крові з комунікантних вен і м’язових приток. Синуси можуть 

мати магістральну і проміжну форму з замкнутою, або відкритою дугою. Ці 

анатомічні особливості мають істотне значення для вибору обсягу 

хірургічного втручання, особливо при поєднаній формі варикозної хвороби в 

стадії декомпенсації.  

Виділяють два основних напрямки скидання крові: вертикальний і 

горизонтальний рефлюкс. При цьому вертикальний рефлюкс (патологічний 

рух крові зверху вниз) може здійснюватися по системі великої підшкірної, 

малої підшкірної вен і глибоких вен, а горизонтальний рефлюкс (патологічне 

рух крові зсередини назовні) здійснюється через систему перфорантних вен.  

 

Вертикальний рефлюкс по великій підшкірнії вені – ретроградний рух 

крові (зверху вниз) по стовбуру великої підшкірної вени та її приток – 

найбільш розповсюджений патогенетичних механізм варикозної хвороби. 

Може бути наслідком неспроможності клапана в області сафено–

поплітеліальаного співустья (місця впадання малої підшкірної в 

подколенную вену) або рефлюксу крові з системи ВПВ через вену 

Джіакоміні (епіфасціально розташований перфорант, що поєднує систему 

двох підшкірних вен). Рефлюкс зустрічається набагато рідше ніж по стовбуру 

ВПВ, з огляду на те, що лише у 25% людей мала підшкірна вена впадає в 

подколінну. 



Вертикальний рефлюкс по системі глибоких вен – грає обмежену роль 

у розвитку варикозної хвороби. Як правило неспроможність клапанів 

глибоких вен характерна для посттромбофлебітичної хвороби і асоціюється з 

важкою венозною недостатністю. При варикозній хворобі найчастіше 

зустрічається неспроможність клапанів і рефлюкс крові на протязі стегнового 

сегмента, який не асоціюється з вираженими порушеннями гемодинаміки. У 

важких запущених випадках можливо спостерігати рефлюкс по глибоким 

венам до колінного суглоба і нижче. 

При цьому рефлюкс може реалізуватися чотирма основними 

шляхами:  

 через неспроможний остіальний клапан (клапан в області впадання 

великої підшкірної в загальну стегнової вену) ретроградний кровотік 

розповсюджується по стовбуру великої підшкірної вени, при цьому 

рефлюкс може мати обмежену протяжність або поширюватися до початку 

вени на стопі, але, як правило він має протяжність до верхньої третини 

гомілки , а потім переходить на приплив;  

 через неспроможний остіальний клапан ретроградний кровоток 

поширюється не на стовбур вени, а на один або декілька її великих 

приустьових гілок, при цьому сам стовбур не розширений і в процес не 

залучений;  

 остіальний клапан здоровий, а рефлюкс здійснюється через перфорант 

Додда в стовбур великої підшкірної вени та її притоки; 

 ретроградна струм крові в підшкірних венозних судинах з вен тазу. 

 

Горизонтальний рефлюкс по системі префорантних вен – 

ретроградний тік крові із системи глибоких вен у поверхневі через 

неспроможні перфорантні вени. Є одним з провідних механізмів розвитку та 

прогресування варикозної хвороби. Як правило, може бути виявлений на 

початку захворювання разом з рефлюксом через сафено–феморальное 

співустя.  

Однак не у всіх випадках варикозної хвороби на ранніх стадіях 

вдається виявити наявність патогенетечних механізмів – тобто скидання 

крові в поверхневі вени, у багатьох ситуаціях початкове сегментарне 

розширення вен не виходить асоціювати з яким–небудь рефлюксом. У 

зв’язку з цим варикозну хворобу прийнято розглядати в рамках синдрому 

вродженої дисплазії сполучної тканини – тобто спадково обумовленої 

неповноцінності каркасу венозної стінки, внаслідок чого навіть звичайні 

гідростатичні навантаження призводять до розширення підшкірних 

магістралей. Тому навіть після радикального лікування варикозна хвороба 

може продовжувати прогресувати, вражаючи все нові і нові вени, і всі 

пацієнти з варикозом мають потребу в постійному диспансерному 

спостереженні.  

 

 

 



Фактори ризику.  

За сучасними даними варикозна хвороба є спадковим захворюванням 

генетично детермінованим, в основі якого лежить стійке необоротне 

розширення вен і порушення дієздатності клапанного апарату внаслідок 

грубих патологічних змін венозної стінки в одному з трьох венозних 

колекторів: поверхневих, комунікантних і глибоких вен.  

В даний час вона є одним з найбільш частих захворювань венозної 

системи в промислово розвинених країнах. В Англії варикозна хвороба 

зустрічається у 10–17%, у США–у 20–30% жителів.  

Серед численних етіологічних факторів розвитку варикозної хвороби 

провідна роль відводиться спадкової схильності до цього захворювання. У 

спадщину передаються два відомих у даний час фактора, один з яких може 

превалювати. Порушення співвідношень колагену і еластину в 

морфологічної структурі стінки вени і недостатня оснащеність вен 

клапанами, їх вроджена анатомічна неповноцінність. структурно–

морфологічні особливості венозної стінки і клапанного апарату, що 

передаються у спадщину, обумовлюють недостатню стійкість цих структур 

до підвищення внутрішньосудинного тиску: стінки вен надмірно 

розтягуються, що призводить до виникнення відносної недостатності 

клапанів і ретроградного рефлюксу (зворотного току) крові по венам.  

 

“Стара” класифікація ХВН:  

0 – відсутня  

I – синдром "важких ніг", набряк, що пропадає судоми литкових м’язів  

I – стійкий набряк, гіпер–або гіпопігментація, ліподерматосклероз, екзема;  

III – венозної трофічні виразка (відкрита або зажівшая), індуратівний 

целюліт, веногенная лімфедема. 

 

Індуративний целюліт – запалення підшкірно–жирової клітковини, 

проявляється дифузним ущільненням, гіперемією (почервонінням) і 

гіпертермією (підвищенням температури) шкіри, яка набуває вигляду 

"апельсинової шкірки" внаслідок внутрішньошкірного лімфостаза. Звичайно 

є розповсюдженням запального процесу з поверхневих шарів шкіри (венозної 

екзема) і може ускладнюватися приєднанням інфекції при зниженні 

бар’єрних функцій шкірного покриву. Механізми розвитку аналогічні 

венозній екземі.  

Веногенна лімфедема (слоновість) – значний і стійкий набряк 

кінцівки, пов’язаний з ураженням лімфатичних судин. В результаті застою 

крові в мікроциркуляторному руслі і надлишкового виходу плазмових білків 

у тканини, коли відбувається перевантаження лімфатичних капілярів, 

лімфатична система виявляється не в змозі забезпечити адекватний дренаж 

рідини з тканин і розвивається набряк. Так само має значення хронічне 

запалення і аутоалергічні реакції, які призводять до розвитку склерозуючого 

лімфангоіта, перетворює лімфатичні судини в порожні ригідні трубки.  

 



 

Форми варикозної хвороби:(Клінічна класифікація ВБНК , Нарада 

експертів, Москва, 2000): 

• внутрішньошкірний та підшкірний сегментарний варикоз без 

патологічного віно–венозного скидання: судинні зірочки (телеангіектазіі) 

і ретикулярний варикоз  

• сегментарний варикоз з рефлюксом із поверхневих і / або перфорантних 

вен – тобто варикоз з патологічним скиданням крові із системи глибоких 

вен у поверхневі через гирла поверхневих вен (сафено–феморальне і 

сафено–поплітеальне співвустя),  або через перфорантні вени.  

• поширений варикоз з рефлюксом по поверхневим і перфорантним венам;  

• варикозне розширення при наявності рефлюксу по глибоким венам – 

тобто при наявності недостатності клапанів глибоких вен, що зазвичай 

призводить до тяжких форм ХВН з трофічними розладами.  

 

 Ускладнення варикозної хвороби:  

• кровотеча; 

• тромбофлебіт; 

• трофічні язва. 

 

Ступеня хронічної венозної недостатності:  

0 – відсутня;  

1 – синдром "важких ніг";  

2 – нестійкий набряк;  

3 – стійкий набряк, гіпер–або гіпопігментація, ліподерматосклероз, екзема;  

4 – венозні трофічні виразка. 

 

А тепер наведемо  одну з найсучасніших класифікацій, якою сьогодні 

активно користуються лікарі–флебологи всього світу. Відповідно до цієї 

класифікації варикоз проходить у своєму розвитку шість стадій, або класів. 

Кожен клас характеризується своїми симптомами і залежить від важкості 

захворювання.  

С0. На цій стадії будь–які помітні на–віч симптоми варикоза відсутні, але 

вже турбує важкість в ногах.  

С1. Ця стадія варикоза – стадія появи телеангіоектазій (судинних зірочок). 

Під шкірою з’являються дрібні сіточки вен. У цей період вже можуть почати 

турбувати нічні судоми в литкових м’язах.  

С2. До вже присутніх симптомів варикозної хвороби приєднуються вже 

видимі зміни – розширені вени.  

С3. З’являються набряки на ногах, які не проходять навіть після відпочинку.  

С4. Розвивається ліподерматосклероз: гомілки набувають темно–

коричневого відтінку, з’являються дерматити.  

С5. Серйозно запущений варикоз. Для цієї стадії вже характерний розвиток 

так званої передвиразки або зажившої виразки.  



С6. Розвиток стійких трофічних виразок, особливо в області гомілок.  

 

Існують і інші класифікації.  

Ця класифікація була запропонована B.C. Савельєвим і відображає 

стадії захворювання в залежності від його симптомів. Він виділяв стадію 

компенсації А і Б, а також стадію декомпенсації – без і з трофічними 

порушеннями.  

1. Стадія компенсації А. Скарги тільки на окремі варикозно розширені вени 

на гомілці або стегні. Ніяких інших симптомів варикоза людина не помічає, 

яких–небудь порушень венозного відтоку крові немає.  

2. Стадія компенсації Б. Те ж саме що й А, але вже при обстеженні 

виявляється недостатність клапанів основних стовбурів і комунікантних вен.  

3. Стадія декомпенсації. Видно всі ознаки застою крові в венах: відчуття 

важкості в ногах, набряк ніг, швидка стомлюваність, тупі болі в ногах, 

судоми в литкових м’язах, дерматит, свербіж шкіри аж до трофічних виразок.  

 

Запропонуємо вашій увазі ще одну, аналогічну класифікацію 

варикозної хвороби:  

1. Компенсація варикоза. Це перша стадія – стадія компенсації. На цій стадії 

варикозної хвороби на нозі або ногах спостерігають звивисті, варикозно 

розширені вени. Крім видимих вен, що завдають косметичної незручності, 

ніяких скарг немає. На жаль, на цій стадії хворі рідко звертаються до лікаря, 

частіше – до косметолога. Однак ці симптоми можуть служити й грізною 

ознакою варикозної хвороби, що розвивається.  

2. Субкомпенсація варикоза. Це, згідно цієї класифікації, друга стадія 

варикоза. Ця стадія характеризується наявністю вже виражених варикозно 

розширених вен. На прийомі пацієнти вже скаржаться на невеликі набряки в 

області лодижек, гомілок і стоп. Ноги починають швидко стомлюватись, 

з’являється почуття розпирання в гомілках, нічні судоми ніг, парестезії 

(відчуття оніміння шкіри – повзання мурашок). На цій стадії варикоза 

набряки звичайно виникають до вечора і повністю зникають до ранку після 

нічного відпочинку. 

3. Декомпенсація варикоз. Це третя стадія варикоза. До всіх описаних вище 

скарг приєднуються скарги на шкірний свербіж, екземи, дерматити, 

пігментацію шкіри за рахунок дрібних крововиливів та відкладень в шкірі 

бурого пігменту (гемосидерину). Шкіра втрачає еластичність, стає 

блискучою, сухою, легко раниться, щільно спаюється з зміненою підшкірною 

клітковиною. 

 

При класифікації варикозної хвороби може враховуватися форма 

варикоза, ступінь хронічної венозної недостатності та ускладнення, 

викликані варикозною хворобою. Ця класифікація, яка враховує обидва 

чинника, була розроблена в 2000 році на нараді, що відбулася в Москві 

нараді провідних російських флебологів. Достоїнства цієї класифікації в 

тому, що вона дозволяє лікарям дуже наочно представити ступінь 



вираженості змін венозного русла і наслідків порушень, викликаних 

захворюванням.  

 

Ступінь ХВН по СЕАР:  

0 – Відсутність симптомів хвороби вен при огляді і пальпації. 

 

1 – Телеангіоектазії або ретикулярний варикоз. 

Локальне розширення поверхневих судин шкіри діаметром 0,1–1,5 

мм, що відбувається в центробіжному напрямку від центральної живильної 

вени. Представляє собою кілька припіднятих над шкірою червоних або 

синюватих плямочок, що блідніють при натисканні, від яких променями 

відходять дрібні судинні гілочки (“судинна зірочка” або “павучок”). 

Ретикулярні вени – це локальне розширення внутрішньошкірних 

судин діаметром 2–3 мм, які можуть мати різноманітну форму: лінійну, 

звивисту, зірчасту, сітчасту.  

 

2 – Варикозно розширені вени. 

Варикозне розширення вен (варикозна деформація, варикоз вен) – це 

патологічна деформація поверхневих (підшкірних) вен у вигляді вузлів, 

синього кольору, м’яко–еластичної консистенції, легко спадають при 

здавлювання (varix – лат. Здуття). Вени при цьому збільшуються, набувають 

мішковідну форму, змієвидну звивистість, локальні вибухання у формі 

вузлів.  

 

3 – Набряк. 

Набряк обумовлений утрудненням току крові по венозним колінам 

мікроциркуляторного русла з підвищенням внутрішньокапілярного 

гідростатичного тиску, що призводить до пропотівання води, електролітів, 

білків в навколишні тканини.  

 

4 – Шкірні зміни, зумовлені захворюванням вен. 

Гіперпігментація – надмірне відкладення пігменту в шкірі гомілки, в 

результаті чого вона набуває аномального кольору – від темно–коричневого 

до чорного. Це зумовлено надмірним підвищенням тиску в капілярах нижніх 

кінцівок в умовах венозної гіпертензії та пропотіванням в тканини 

еритроцитів, які в подальшому руйнуються з вивільненням гемоглобіну, що 

перетворюється на пігмент чорного кольору – гемосидерин.  

Ліподерматосклероз – грубе ущільнення м’яких тканин, зумовлене 

надмірним утворенням сполучної тканини в умовах недостатнього 

надходження кисню і виділення біологічно активних речовин активованими 

лейкоцитами  

Венозна екзема – хронічне запалення поверхневих шарів шкіри, що 

характеризується появою почервоніння, дрібних бульбашок, які 

розкриваються з утворенням невеликих ерозій з надмірним серозним 

виділенням (тому уражена поверхня мокне); це виділення висихає і 



перетворюється в скориночки і лусочки, рясно вкриваючі уражену поверхню. 

Венозна екзема виникає внаслідок уповільнення току крові, міграції 

лейкоцитів у навколишні тканини (з причини щільного контакту клітин крові 

з ендотелієм – крайового стояння лейкоцитів – та експресії молекул адгезії 

ушкодженим ендотелієм), і їх активації з виділенням великої кількості 

медіаторів запалення. Також значення має запуск аутоалергічних реакцій на 

компоненти власних тканин, особливо гемосидерину (пігмент, що 

утворюється при деградації гемоглобіну).  

 

5 – Шкірні зміни, зазначені вище, і заживші трофічні виразки. 

 

6 – Шкірні зміни, зазначені вище, та відкриті трофічні виразка. 

Трофічні виразка – це дефект м’яких тканин, що довго не загоюється, 

обумовлений значним порушенням трофіки тканин (із–за застою крові в 

венозному коліні мікроциркуляторного русла і розкриття артерій–венозних 

шунтів, із–за відкладення пропотіваючого фібрину навколо капілярів з 

утворенням фібрінових муфт, із–за активного запального процесу, який 

обумовлений лейкоцитами, що виходять із судинного русла).  

 

Клініка 

 

Клінічні прояви варикозної хвороби:  

 

В клінічній картині варикозної хвороби можна виділити дві основні 

групи симптомів: симптоми першої групи пов’язані безпосередньо з 

трансформацією венозної мережі і полягають у появі судинних зірочок, 

внутрішньошкірних і розширених підшкірних вен і вузлів; другої групи –  на 

певній стадії хвороби приєднуються явища хронічної венозної недостатності 

(пастозність і набряки гомілок і стоп, відчуття важкості і болю у ногах, 

судоми литкових м’язів, трофічні розлади).  

 

Існує кілька варіантів перебігу варикозної хвороби:  

 

Захворювання може розпочатися з появи судинних зірочок або 

варикозно–розширених підшкірних вен. У цьому випадку хвороба може 

обмежитися виключно ретикулярної венами і телеангіектазіями і 

прогресування буде полягає в збільшенні їх кількості. Тільки через декілька 

років або навіть десятиліть можуть з’явитися варикозні вени в басейні 

великої чи малої підшкірної вени і явища ХВН.  

 

У деяких випадках, варикозна хвороба починається з появи типових 

венозних вузлів (вариксів), при цьому можна виділити два варіанти розвитку 

захворювання.  

 



У першому випадку джерелом патологічного скидання крові в 

поверхневу венозну систему є перфоранти гомілки і перші вузли з’являються 

переважно з внутрішньої поверхні нижньої і середньої третини гомілки (т.зв. 

зона Коккета) – тобто має місце низький горизонтальний рефлюкс, як 

основний патогенетичні механізми. Це не означає, що інша венозної система 

не страждає – вона також може бути залучена в процес, але в меншому 

ступені.  

 

У другому випадку має місце високий горизонтальний і вертикальний 

рефлюкс по поверхневій венозній системі – в такому випадку перші 

варикозно змінені вени локалізуються на проекції стволів великої та малої 

підшкірних вен і їх основних приток (стегно, передньомедіальна поверхня 

гомілки, підколінна ямка і задня поверхня верхньої третини гомілки). 

Рефлюкс з великої та/або малої підшкірної вен може бути виявлено за 

допомогою функціональних проб або ультразвукового дослідження. Самі 

магістральні стовбури розширені і добре пальпуються на всьому протязі, 

особливо у худих суб’єктів. Високий вено–венозний скид не виключає 

наявності неспроможних перфорантних вен, але їх патогенетична роль 

невелика.  

 

У ряді випадків захворювання починається з симптомів хронічної 

венозної недостатності (пастозність і набряки, важкість та болі в ногах, 

швидка стомлюваність), і лише згодом виявляються варикозно–змінені вени. 

Це звичайно спостерігається у пацієнтів з надлишковою масою тіла, коли 

початкова трансформація поверхневих вен "маскується" вираженою 

підшкірної жирової клітковиною.  

 

З часом відмінності у проявах варикозної хвороби нівелюються і 

лікарям доводиться спостерігати пацієнтів як зі стовбуровим варикозом, так і 

з вираженим перфорантним скиданням.  

 

Клінічні прояви варикозної хвороби змінюються в процесі її розвитку 

і залежать від стадії захворювання. У деяких хворих ще до появи розширення 

поверхневих вен виникають скарги на підвищену стомлюваність, важкість в 

ногах у кінці робочого дня, локальні больові відчуття в будь–якому відділі 

гомілки. Частіше ці відчуття з’являються у типових зонах найбільшою 

локалізації комунікантних вен, де в подальшому виникає локальне 

розширення підшкірних вен. Нерідко виникнення зовнішніх ознак 

захворювання у вигляді розширень вен передує появи неприємних відчуттів 

у цій ділянці. У пацієнтів можуть з’являтися так звані “судинні зірочки” або 

телеангіоектазії (Рисунок 4).  

 



 
Рисунок 4. Телеангіоектазіі на гомілки. 

 

У стадії компенсації скільки–небудь виражених розладів венозного 

відтоку в кінцівки виявити не вдається. Протягом тривалого часу варикозна 

хвороба може протікати безсимптомно, що є однією з причин пізнього 

звернення хворих за медичною допомогою.  

 

Для стадії субкомпенсаціі характерні скарги на непостійний біль в 

області гомілки, періодичні набряки, що виникають при тривалому стоянні та 

зникають в горизонтальному положенні.  

У стадії субкомпенсаціі з’являються невеликі набряки або пастозність 

в області гомілковостопного суглобів уражених кінцівок, які, з’являются до 

вечора, зникають протягом ночі. Вираженість набряку залежить від величини 

статичного навантаження на кінцівку.  

 

У стадії декомпенсації хворі скаржаться на постійне відчуття 

важкості, повноти в ногах, стомлюваність, тупі болі. В горизонтальному 

положенні, особливо під час сну, нерідко виникають судоми в литкових 

м’язах, що супроводжуються короткочасним гострими болями. Появи 

трофічних розладів часто передує шкірний свербіж, що з’являється ввечері.  

Стадія декомпенсації характеризується вираженим розширенням вен і 

глобальним порушенням венозної гемодинаміки в кінцівці, коли в ній 

депонується велика кількість крові, що може призвести навіть до епізодів 

падіння артеріального тиску і  станам запаморочення. Варикозно розширені 

вени напружені, тугоеластичной консистенції. Стінки великих вен нерідко 

склерозовані, інтимно спаяна з шкірою. При спорожнюванні таких вузлів на 

поверхні шкіри утворюються поглиблення, що свідчить про перенесення 

перифлебіта.  

 



Початок захворювання проявляється у вигляді незначного або 

помірно вираженого варикозного розширення вен, яке виникає частіше у 

верхній третини гомілки, але може первинно з’являтися в будь–яких відділах 

однієї або одночасно обох нижніх кінцівок. Розширені вени на дотик м’які, 

легко спадають, шкірні покрови над ними не змінені.  

 

Приблизно у 80% пацієнтів спостерігаються розширення вен в басейні 

великої підшкірної вени (рисунок 5), і часто ці зміни починаються в зоні 

якої–небудь однієї комунікантної вени. Ізольовані розширення вен в басейні 

малої підшкірної вени зустрічаються в 5–7% спостережень. Одночасні зміни 

в системах великої та малої підшкірних вен спостерігаються у 20% хворих з 

варикозною хворобою. 

 

 
Рисунок 5. Варикозно трансформовані вени по передній поверхні стегна. 

 

По ходу розширених вен з’являється і прогресує пігментація шкірних 

покривів, зумовлена повторними дрібними крововиливи в шкіру і осіданням 

гемосидерину в цих місцях. В зонах пігментації шкіри розвивається 

асептичний целюліт з наступним склерозом і ущільненням підшкірної 

жирової клітковини. У цих відділах, переважно на внутрішній поверхні 

нижньої третини гомілки, шкіра не береться в складки, стає нерухомою, 

сухою і шороховатою. Крім пігментації шкіри, виникає в різній мірі 

виражений ціаноз або окремі плями синюшно–багрового кольору (Рисунок 

6).  



 
Рисунок 6. Варикозна хвороба в стадії декомпенсації. Видно трофічні 

розлади на шкірних покривах гомілки. 

 

Функціональні неврологічні порушення проявляються у вигляді 

дісгідрозів (розлади функції потових залоз). Ангідроз (сухість шкіри, 

недостатність функції потових залоз) зустрічається частіше гіпергідроза 

(надмірного потовиділення). Постійна застій крові в дистальних відділах 

кінцівки, різке підвищення тиску у венозній системі, склеротичні зміни 

підшкірної клітковини, порушення капілярного кровообігу ведуть до появи 

трофічних розладів. Особливо часто трофічні зміни в шкірних покривах 

розвиваються на передньо–медіальній поверхні нижньої третини гомілки, що 

перебуває в особливо несприятливих умовах крово– і лімфообігу. Вогнища 

атрофії шкіри, гемосидероза, дерматосклероза мають тенденцію до 

поширення і часом циркулярно охоплюють дистальному третину гомілки. В 

подальшому розвивається суха або волога екзема, на тлі якої зазвичай 

формуються трофічні виразки гомілки.  

 

Методи діагностики варикозної хвороби.  

 

При обстеженні пацієнта необхідно отримати відповіді на наступні 

питання:  

• яка причина варикозного синдрому (вражені глибокі вени)?  

• чи є рефлюкс через сафенофеморальне і сафенопоплітеальне співвстя?  

• де розташоване сафенопоплітеальне співвстя?  

• який стан клапанів великої та малої підшкірних вен?  

• Чи має місце перфорантний рефлюкс і де він локалізується?  



 

Раніше для цих цілей використовувалося виключно фізикальне 

обстеження і численні функціональні проби.  

На сьогоднішній день вони мають лише історичне значення, бо їх 

замінили високоінформативні інструментальні методи обстеження.  

 

Ультразвукова доплерографія – реєстрація напрямку і швидкісних 

показників кровотоку дозволяє визначити функціональний стан венозної 

системи і виявити ряд патологічних явищ, які визначають тактику лікування 

пацієнтів (наявність вено–венозного скидання, що свідчить про клапанну 

недостатність). Метод дозволяє оцінити виключно функціональний стан 

венозної системи (гемодинаміку) і не дає жодного уявлення про структуру 

вен. На сьогоднішній день метод доплерографії витіснений більш 

інформативною та наочної методикою – ультразвуковим ангіоскануванням з 

кольоровим картуванням кровотоку.  

 

Ультразвукове ангіосканування з кольоровим картуванням кровотоку 

(триплексне ангіосканування) – є на сьогоднішній день "золотим" стандартом 

в діагностиці венозної патології, в тому числі варикозної хвороби і показаний 

абсолютно всім пацієнтам.  

 

Фізичною основою цього діагностичного методу є різна ступінь 

відображення і поглинання ультразвукового променя різними тканинами. 

Поширення ультразвуку залежить від щільності, структурної однорідності, 

в’язкості і щільності тканин. Інтегральною характеристикою цих 

властивостей є акустичний опір. Відображення ультразвука відбувається на 

межі розділу середовищ з різними значеннями цього показника. Зазначені 

властивості ультразвука давно використовують для обстеження внутрішніх 

органів. У середині 80–х років був розроблений режим кольорового 

дуплексного сканування (триплексне сканування), який об’єднав можливості 

дуплексного сканування з кольоровим допплерівським картуванням (ЦДК) 

яке представляє собою накладення закодованих різними кольорами 

напрямків і швидкостей кровотоку на двомірне зображення. При цьому 

червоний колір показує напрямок руху крові до датчика, а синій – рух крові 

від датчика, світлі тони – високі швидкості кровотоку, насичені – низькі.  

 

Метод дозволяє достовірно визначати анатомо–морфологічні зміни 

венозного русла і відповідно вибрати адекватний метод лікування варикозної 

хвороби, визначити показання та оптимальний обсяг оперативного 

втручання, а також можливість використання тих чи інших технічних засобів 

і методик під час операції. Він дозволяє визначити стан поверхневих і 

глибоких вен, їх стінок, клапанів, просвіту, виявити тромботичні маси, 

рефлюкс, визначити розташування перфорантів. В нормі вени легко 

стискуються датчиком, мають тонкі стінки, однорідний ехонегатівний 

просвіт, рівномірно промальовуються при кольоровому картуванні.  



 

У обов’язковий алгоритм ангіосканування венозної системи нижніх 

кінцівок при варикозної хвороби входить оцінка стану глибоких вен (їх 

прохідність і стан клапанного апарату для чого проводяться проба 

Вальсальви – напруга на висоті вдиху – і компресійні проби), вивчення 

анатомії сафено–феморального і сафено–поплітеального соустья, виявлення 

рефлюксу крові через ці соустья (на висоті проби Вальсальви), оцінка стволів 

великої та малої підшкірної вени (їх діаметр, наявність варикозної 

трансформації і рефлюксу крові, протяжність рефлюксу), виявлення 

неспроможних перфорантів (вивчаються зони типової їх локалізації, а також 

підозрілі зони в області трофічних розладів, причому неспроможність 

визначається виключно при картуванні кровотоку та на підставі виявлення 

ретроградного потоку крові), Саме ангіосканування може дати повноцінну 

картину зміни анатомії і гемодинаміки венозної системи та виробити 

індивідуальний найбільш обґрунтований підхід до лікування кожного 

пацієнта. Ось чому УЗАС обов’язково входить в алгоритм обстеження 

кожного пацієнта.  

 

Недоліками методу є його суб’єктивність: якість дослідження дуже 

сильно залежить від технічних характеристик апарата та особистого досвіду 

лікаря.  

 

Флебосцинтіграфія – дослідження венозної системи шляхом введення 

радіофармпрепарата (препарату, міченого радіоактивним ізотопом з 

коротким періодом напіврозпаду) та реєстрації його розподілу по 

поверхневим і глибоким венам.  

 

Контрастування венозної системи кінцівок здійснюється за 

допомогою короткоживучого ізотопу Тс99m пертехнетата. Пацієнту, що 

перебуває у вертикальному положенні, в одну з вен тилу стопи  вводять 

пертехнетат в дозі 200–280 МБК. Попередньо в нижньої третині гомілки 

накладають джгут для того, щоб радіофармпрепарат через безкалапанні 

перфоранти стопи негайно потрапив в глибоку венозну систему гомілки. 

Відразу ж після ін’єкції радіонукліда пацієнт виконує енергійні сгибально–

розгобальні рухи в гомілковостопному суглобі, не відриваючи п’ятки з 

частотою 1 рух в секунду. Вправа приводить в дію м’язово–венозної помпу 

гомілки і моделює умови звичайної фізіологічної навантаження. Просування 

радіофармпрепарата з током крові по венозній системі відслідковує детектор 

гамма–камери, що спочатку під час дослідження гомілкового і подколінного 

сегментів розташовують на задній поверхні гомілки, а потім поступово 

переміщують в проксимальному напрямку. Обробку отриманих даних 

виконують за допомогою комп’ютера, оснащеного спеціальною аналітичною 

програмою. На дисплеї комп’ютера отримують зображення всього венозного 

русла від медіальній щиколотки до нижньої порожнистої вени. Потім 

комп’ютер будує криві активність – час, що відображають динаміку евакуації 



радіофармпрепарата, розраховує лінійну і об’ємну швидкості кровотоку, 

період напіввиведення радіофармпрепарата, а також індекс евакуації.  

 

При варикозній хвороби цей метод доцільно застосовувати в 

наступних випадках:  

• при підозрі на мультиперфорантне вено–венозний скид, коли потрібно 

багато часу і зусиль для пошуку перфорантних вен з клапанної 

недостатністю за допомогою ангіосканування;  

• при відкритій трофічній виразці, коли небажаний контакт ультра–

звукового датчика з її поверхнею;  

• при значному лімфатичному набряку (супутня лімфедема, гіперплазія 

лімфоїдної тканини), коли ультразвукове дослідження виявляється 

малоінформативним  

 

При варикозній хворобі візуалізують всі глибокі вени, швидкість руху 

крові по ним декілька знижена до 5–7 см / с (в нормі 8–9 см / с). Причинами 

уповільнення венозного тока являются дезорганізація робот м’язево–венозної 

помпи гомілки, виражений перфорантний скид, іноді недостатність клапанів 

перфорантних та глибоких  вен. Характерна сцинтіграфічна ознака хвороби – 

контрастування перфорантних вен з клапанною недостатністю через які 

заповнюється поверхневі венозні магістралі та їх притоки. Крім того, в 

умовах повної клапанної недостатності великої підшкірної вени виявляється 

Ії заповнення фармпрепаратом згори до низу. Рефлюкс через розширене 

вустя малої підшкірної вени також може бути зареєстрованим за допомогою 

даного метода. Лінійна та об’ємна швидкість кровотоку знижується в 2 рази і 

більше порівняно з нормою.  

 

Емісійна комп’ютерна томографія (ЕКТ) на відміну від звичайної 

флебосцинтіграфії передбачає конкретну мету – топічну діагностику 

патологічних вено–венозних скидів. Оскільки розміри детектора гамма–

камери за звичай не дозволяють  захватити все венозне русло кінцівки, як 

правило, проводять по сегментарне контрастування та сканування. 

Дослідження виконують в положенні пацієнта горілиць. При цьому детектор 

гамма–камери робить оберти навколо кінцівки хворого, що необхідно для 

отримання об’ємного зображення в декількох проекціях. Під час проведення 

ЕКТ пацієнт продовжує виконувати згинально–розгинальні рухи  в 

голіноступневому суглобі. Додатково виконують перемінну компресію 

литкових м’язів, що покращує якість візуалізації неспроможних 

перфорантних вен. 

 

Рентгеноконтрастна флебографія (пряме контрастування венозної 

системи та її дослідження під рентгенівським променем одночасно з 

виконанням функціональних проб – аналогічно сцинтіграфіі) раніше 

вважалася основним методом інструментальної діагностики варикозної 

хвороби. Її дані дозволяли судити про стан глибокої венозної системи, 



стовбурів підшкірних вен, а також точно локалізувати неспроможні 

перфорантні вени. В даний час рентгенофлебографія при варикозній хворобі 

практично не застосовується, оскільки аналогічну інформацію можна 

отримати за допомогою ультразвукового дослідження без ризику виникнення 

будь–яких ускладнень.  

 

Інші методи діагностики (оклюзійна та світловідображуюча 

плетізмографія, що дозволяють вивчати тоноеластичні властивості венозної 

стінки на підставі зміни кровонаповнення кінцівки; пряма флеботонометрія – 

вимірювання тиску в венах тилу стопи) на сьогоднішній день втратили свою 

актуальність у зв’язку з малою інформативністю.  

 

У лікуванні хворих на варикозне розширення вен нижніх кінцівок 

можуть використовуватися:  

 консервативне лікування; 

 компресійні склеротерапія; 

 хірургічне лікування.  

 

Консервативне лікування призначається всім категоріям пацієнтів. У 

найбільш загальному випадку воно включає:  

 рекомендації щодо режиму, рухової активності, лікувальної фізкультури і 

т.д.; 

 застосування еластичних компресії (еластичні бинти або компресійні 

трикотаж в залежності від ступеня та обсягу ураження); 

 медикаментозної терапії (прийом препаратів–флеботоніків); 

 зовнішню терапію. 

 

Компресійна склеротерапія є ефективним і висококосметічним 

методом лікування, спрямованим на припинення кровотоку по ураженим 

поверхневим венам. Вона може використовуватися як самостійний вид 

лікування або в комплексі з хірургічні втручання. 

 

Хірургічне лікування – є одним з основних видів лікування, 

укладаються у припиненні кровотоку в уражених і варикозно змінених 

поверхневих венах (у тому числі з використанням лазерної коагуляції, 

радіочастотній коагуляції уражених вен та ін.) Сучасні хірургічні методики 

мають у своєму складі досить великий арсенал –– від мініфлебектомії до 

субфасціальной діссекції перфорантних вен за допомогою 

ендовідеоаппаратури. 

 

 

 

 

 



Принципи лікування варикозної хвороби. 

 

Вибір методу лікування варикозної хвороби залежить від форми та 

стадії захворювання, а також від наявності та стадії хронічної венозної 

недостатності.  

 

Основними завданнями лікування є:  

• ліквідація варикозного синдрому і всіх обумовлюючих його механізмів 

(патологічних скидань крові);  

• усунення проявів хронічної венозної недостатності;  

• профілактика рецидиву захворювання.  

• Радикальна ліквідація всіх патологічних механізмів, що обумовлюють 

розвиток варикозної хвороби,  що можлива лише хірургічним і 

мікрохірургічних шляхом.  

 

Недостатньо усунути лише варикозно змінені вени (що легко може 

бути виконано без операції з використанням сучасних методик 

склеротерапії), тому що вони є тільки симптомами грубих порушень 

локального кровотоку. Важливо виявити і ліквідувати всі патологічні струми 

крові, що беруть участь у формуванні варикоза. Лише точна топічна 

діагностика та індивідуальний науково обґрунтований підхід до вибору 

хірургічного втручання є запорукою успішного лікування варикозної 

хвороби. 

Отже пріоритетним методом, що дозволяє назавжди позбутися  

варикоза, є хірургічне або мікрохірургічної втручання. Хірургічне лікування 

спрямовано на усунення патологічних скидань крові та видалення варикозно 

змінених вен. При відсутності патологічних рефлюксів (ретикулярний 

варикоз і теленагіоектазіі, сегментарної варикоз без ідентифікованих скидів) 

можливе усунення косметичного дефекту за допомогою методик 

склеротерапії. Склеротерапія підшкірних вен і мікросклеротерапія як 

самостійний метод лікування може застосовуватися лише у разі доведеної 

відсутності рефлюкса! У всіх інших ситуаціях на перше місце виходить 

хірургічне лікування. 

На сьогоднішній день в арсеналі флебології є величезна кількість 

технічних засобів і рішень хірургічної ліквідації патологічних скидів. 

Докладно про методики ви можете дізнатися у розділі "хірургічне лікування". 

Тут ми висвітимо в загальних рисах основні напрямки оперативної допомоги 

при варикозної хвороби.  

Всі операції при варикозі спрямовані на усунення рефлюксу через 

сафено–феморальное (сафено–поплітеальне співвустя), рефлюксу по 

неспроможним перфорантам, рефлюксу по стовбуру великий і / або малої 

підшкірних вен і видалення варикозно–трансформованих вен.  

Класичним варіантом вирішення цих завдань є комбінована 

флебектомія, що включає в себе кілька етапів:  



Кроссектомія – привустьова перев’язка великої (малої) підшкірної 

вени та всіх її приток, що дозволяє ліквідувати скидання крові через сафено–

феморальне (–поплітеальне) співвустя.  

Сафенектомія (стріппінг) – видалення стовбура великої (малої) 

підшкірної вени з неспроможними клапанами. У більшості випадків 

видаляється не весь стовбур ВПВ, а лише його сегмент на стегні, оскільки на 

гомілці він як правило, в процес трансформації не залучається, що носить 

назву короткий стріппінг. Існує багато шляхів вирішення цієї задачі. 

Найбільш примітивним способом видалити стовбур підшкірної вени є 

стріппінг зондом Бебкокка (при якому велика ріжуча олива буквально 

"вигризають" вену з навколишніх тканин), що пов’язано з великою кількістю 

неприємних наслідків. Альтернативою є інвагінаціонний стріппінг за 

допомогою спеціального зонду, що вивертає вену навиворіт тупо що 

відокремлює її від навколишніх тканин. До сучасних методик відноситься 

кріостріппінг – видалення вени за допомогою низьких температур 

(приморожування  вени на спеціальному зонді і охолодження навколишніх 

тканин), що дозволяє домогтися мінімального травмування тканин і 

максимального косметичного ефекту. 

Перев’язка перфорантних вен. При відсутності тяжких трофічних 

порушень проводять епіфасціальну перев’язку перфорантних вен по Коккету 

– з невеликих розрізів довжиною до 1 см в заздалегідь намічених при УЗАС 

зонах. У випадку виражених трофічних порушень, мультиперфорантного 

скидання застосовується субфасціальна перев’язка, яка може бути 

реалізована в операції по Фельдеру в модифікації Савельєва–Константинова 

(широкий розріз по задній поверхні гомілки з відділенням власної фасцій від 

м’язів) або в менш травматичному варіанті – ендоскопічній діссекціі 

перфорантов (спеціальним оптичним приладом через невеликий розріз у 

верхній третини гомілки).  

Видалення варикозно змінених приток також можливо кількома 

способами. Через невеликі розрізи (1–2 см) по ходу вен виконують їх 

видалення при відсутності вимог до косметичному результату (операція 

Нарата). При необхідності досягти гарного косметичного результату 

застосовується методика мініфлебектомії – видалення вен через проколи 

шкіри довжиною в кілька міліметрів. 

Корекція клапанного апарату глибоких вен проводиться за суворими 

показами у спеціалізованих установах і в обсяг стандартної флебектомії не 

включається.  

Також в арсеналі сучасного флеболога присутні різноманітні 

методики малоінвазіних (“мікрохірургічних”) втручань при варикозної 

хвороби.  

Існують технології, що дозволяють уникнути кроссектомії – це 

катетерна склерооблітерація (введення по зонду спеціальної речовини, що 

викликає злипання стінки вени і закриття її просвіту), ендоваскулярна 

лазерна коагуляції (облітерація вени досягається шляхом впливу лазерного 

випромінювання) і радіочастотна облітерація (той же ефект досягається 



впливом радіохвиль). Загальною перевагою цих методик є відсутність розрізу 

в паху (косметичний ефект), можливість виконання в амбулаторних умовах 

(т.зв. “офісна” флебологія) і більш короткі терміни реабілітації пацієнта. 

Однак загальним і важливим недоліком вважається збереження стовбура 

великої підшкірної вени і відсутність пріустьової її перев’язки, що може 

стати причиною рецидиву захворювання. Важливим кроком в удосконаленні 

цієї методики лікування є розробка комбінованих методів , що включають 

поєднання перев’язки вустя ВПВ з ендовенозною лазерною 

флебокоагуляцією.  

Скидання по перфорантним венам може бути усунуте шляхом ін’єкції 

спеціального склерозанта у вигляді піни під ультразвуковим наведенням 

(foam–form ехосклеротерапія). В усуненні варикозно змінених приток вже 

давно переважне місце займають різноманітні методики склеротерапіі 

(компресійні склеротерапія, foam–form ехосклеротерапія), що дозволяє 

домогтися максимального косметичного ефекту.  

 

Однак варто зазначити, що кожен метод лікування має свої суворі 

покази та протипокази, і не кожного пацієнта можна вилікувати лише з 

використанням малоінвазивних технологій. У важких і глибоко запущених 

випадках єдиним радикальним методом лікування може стати класична 

комбінована флебектомія та використанням найбільш "древніх" технічних 

рішень.  

Незважаючи на превалюючу роль хірургічного методу в лікуванні 

варикозної хвороби, велике значення має і правильно підібрана 

консервативна терапія. Вона може служити гарною підмогою в поєднанні з 

хірургічним методом (підготовка до хірургічної корекції клапанної 

недостатності, скорочення термінів реабілітації, профілактика прогресування 

захворювання та рецидиву), а також виступати в ролі самостійного методу 

лікування при наявності протипоказань до оперативного втручання 

(старечого віку пацієнта, важкої соматичної патології та пов’язаним з нею 

високим операційно–Анестезіологічним ризиком) і категоричну відмову 

пацієнта від операції.  

Основними цілями консервативних заходів слід вважати усунення 

симптомів венозної недостатності, профілактику рецидивів захворювань вен, 

збереження працездатності, а також підвищення якості життя пацієнтів.  

Консервативна терапія варикозної хвороби включає в себе 3 основні 

компоненти: еластична компресія, медикаментозне лікування, 

фізіотерапевтичний вплив та лікувальна фізкультура.  

 

Компресійна терапія.  

 

Рекомендується у вигляді компресії еластичними бинтами різного 

ступеня растяжності або носіння спеціального індивідуально підібраного 

компресійного трикотажу. Провідною метою компресійного терапії є 

поліпшення венозного і лімфатичного відтоку від нижніх кінцівок, а також 



корекція відносної клапанної недостатності (яка розвивається із–за 

розтягування вени надлишковим обсягом крові), що веде до усунення явищ 

ХВН і перешкоджає прогресуванню хвороби. Ступінь компресії визначається 

з урахуванням вираженості симптомів ХВН. Термін компресії залежить від 

можливості радикального (хірургічного) лікування варикоза. На обмежений 

термін компресійну терапію рекомендують після хірургічного та 

флебосклерозіруючого лікування, для підготовки до оперативного втручання 

у осіб з важкими трофічними порушеннями, для профілактики варикоза у 

групах ризику (вагітність, прийом оральних контрацептивів), а також для 

профілактики тромбофлебіту. Довічно компресійна терапія призначається у 

разі неможливості виконати радикальну операцію. Головним обмеженням до 

компресії є облітеруючі захворювання нижніх кінцівок з лодижечно–

плечовим індексом менше 0,8.  

 

Медикаментозна терапія.  

 

Сьогодні в арсеналі флебологів є широкий асортимент різноманітних 

препаратів, які застосовуються при варикозної хвороби. Головним 

показанням до призначення медикаментозної терапії є наявність явищ 

хронічної венозної недостатності та профілактика її в групах ризику. 

Основною групою лікарських засобів є флебопротектори – препарати 

впливають на тонус вени і захищають її стінку і клапани від руйнуючих 

впливів. Між собою флебопротектори розрізняються за спектром дії на різні 

симптоми ХВН та клінічної ефективності. Кожен препарат знаходить свою 

нішу в конкретних випадках варикозної хвороби (наприклад похідні рутина 

володіють хорошою протизапальною дією, а алкалоїди спориньї надають 

позитивний ефект при порушеннях центральної гемодинаміки). Однак 

основним флебопротектором, рекомендованим світовими асоціаціями 

флебологів, є мікронізований діосмін (детралекс), який володіє 

флеботонічним, лімфотонічним і ангіопротективним ефектом, покращує 

мікроциркуляцію, зменшує судинну проникність, гальмує лейкоцитарну 

агресію (яка є провідним механізмом важких трофічних порушень при ХВН) 

і захищає стінку і клапани вени від подальшого руйнування. Крім базисних 

флебопротекторів випадки варикозної хвороби, ускладнені тяжкими 

формами хронічної венозної недостатності, вимагають призначення 

допоміжних препаратів (протизапальних засобів, дезаггрегантів, 

антикоагулянтів, антігістамінних засобів, глюкокортікоідів, в тому числі у 

вигляді мазей та гелів). Медикаментозна терапія рекомендується курсами до, 

в разі потреби, замість, і після оперативного лікування для профілактики 

рецидиву. Терміни медикаментозної терапії визначаються ефективністю та 

швидкістю зворотного розвитку проявів ХВН.  

Фізіотерапевтичні заходи і лікувальна фізкультура є невід’ємною 

частиною лікування і профілактики варикозної хвороби. Задачами 

фізіотерапії є поліпшення тканинного обміну, активізація ферментативних і 

трофічних процесів, стимуляція венозного кровотоку і лімфообігу, а також 



підвищення загальної опірності організму. Магнітотерапія (поліпшення 

кровообігу), радонові ванни (стимуляція адаптаційних властивостей 

організму), УФО, лазерне опромінення, квантова аутогемотерапія (реінфузія 

крові, що зазнала опромінення). У домашніх умовах хороший ефект надають 

холодні водні процедури на нижні кінцівки (обливання холодною водою в 

кінці дня). Легкі динамічні вправи в положенні сидячи і лежачи, що 

виключають статичні навантаження, вправи в басейні, дозована ходьба (2–

3км/сут) обов’язково з носінням компресійного трикотажу.  

Таким чином, медикаментозна терапія показана пацієнтам з наявністю 

симптомів ХВН (набряки, важкість, болі в ногах, судоми, трофічні розлади. 

Якщо ж захворювання проявляється виключно варикозною трансформацією 

без подібних симптомів (характерно для початкових форм варикозної 

хвороби), то з консервативних заходів показано лише носіння компресійного 

трикотажу та лікувальна фізкультура.  

 

Профілактика варикозної хвороби. 

 

В основі профілактики варикозної хвороби лежить усунення чинників 

ризику (факторів, які призводять до порушення венозного відтоку): боротьба 

із зайвою вагою, уникнення тривалих статичних навантажень, рухливий 

спосіб життя, носіння взуття на високому підборі, заняття спортом (плавання, 

катання на велосипеді, ходьба на лижах), нормализація гормонального 

статуса для жінок (використання мікродозованих оральних контрацептивів  

чи відмова від них), правильне харчування (дієта має бута збагачена 

клітковиною, вітамінами С та Р – слід вживати в їжу якомога більше овочів, 

фруктів та ягід). Також слід боротися з факторами, що спричиняють 

підвищений внутрішньочеревний тиск (закрепи, утруднений сечовипуск, 

тісні одежа та білизна). У випадку неможливості виключити вплив 

провокуючих факторів (спадковість, робота, що пов’язана з важкими 

статичними навантаженнями) слід носити компресійний трикотаж. В період 

вагітності рекомендують носити лікувальний компресійний трикотаж І класу 

компресії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Матеріали для самоконтролю. 

 

А. Завдання для самоконтролю   

 

 Тести 

 

1. В обґрунтуванні патогенеза варикозної хвороби найбільше визнання 

отримала теорія: 

1. механічна, ++ 

2. гормональна, ++ 

3. ангіодисплазій, 

4. спадкова, 

5. колагенозів. 

 

2. До симптомів ПТФС відносяться всі нижче перераховані, окрім: 

1. набряку гомілки та стопи, 

2. пігментації та індурації шкіри гомілки та ступні, 

3. наявність трофічної виразки гомілки, 

4. варикозного розширення поверхневих вен нижніх кінцівок, 

5. варикозного розширення глибоких вен нижніх кінцівок. ++ 

 

3. До ускладнень варикозної хвороби відносять: 

1. пігментацію шкіри, 

2. індурацію підшкірної клітковини, 

3. трофічні виразки, 

4. тромбофлебіт,  

5. слоновість. ++ 

 

4. Не сприяє покращенню кровотока в нижніх кінцівках в післяопераційному 

періоді: 

1. при підняте положення кінцівки, 

2. скорочення литкових м’язів, ++ 

3. тривалий та суворий ліжковий режим, 

4. бинтування гомілок еластичними бінтами, 

5. раннє вставання. 

 

5. Проба для визначення недостатності венозних клапанів магістральних вен: 

1. трьох джгутова проба, ++ 

2. симптом кашльового поштовху, 

3. маршева проба, 

4. Мейо–Пратта, 

5. Троянова–Тренделенбурга. 

 

 



6. В передопераційному періоді хворим з варикозною хворобою необхідно 

дослідити прохідність глибоких вен шляхом: 

1. флебографії, виміренния температури, ультразвуковой флоуметрії, 

2. все вірно, 

3. пальпації, флебографії, “маршевої проби”, 

4. пальпації, флебографії, ультразвукової флоуметрії, 

5. флебографії, “маршевої проби”, ультразвукової флоуметрії ++ 

 

7. Хворим з початковими формами варикозної хвороби, людям з спадковою 

схильністю, особам з важкою фізичною працею та пацієнтам, що перенесли 

операцію на поверхневих венах показана еластична компресія: 

1. 17 мм. рт. ст.++ 

2. до 14 мм. рт. ст. 

3. до 20 мм. рт. ст. 

4. до 24 мм. рт. ст. 

5. до 10 мм. рт. ст. 

 

8. Хворим з початковими формами варикозної хвороби в ранньому 

післяопераційному періоді, при підготовці до оперативного втручання та 

вагітним при наявності набряків нижніх кінцівок показана еластична 

компресія: 

1. від 17 до 20 мм.рт.ст.++ 

2. від 14 до 17 мм.рт.ст. 

3. до 10 мм.рт.ст. 

4. от 10 до 14 мм.рт.ст. 

5. вище 20 мм.рт.ст. 

 

9. Хворим при наявності у них трофічних розладів, при нездатності 

клапанного апарата, з с–мом Паркс–Вебера, хворим з с–мом Кліппель–

Треноне, хворим з ПТФС показана компресія: 

1. вище 20 мм.рт.ст. ++ 

2. від 17 до 20 мм.рт.ст. 

3. від 14 до 17 мм.рт.ст. 

4. до 10 мм.рт.ст. 

5. від 10 до 14 мм.рт.ст. 

 

 

10. Функцiональнi проби для визначення стану клапанiв поверхневих вен 

нижнiх кiнцiвок. 

1. Троянова–Тренделенбурга. +++ 

2. Дельбе –Пертеса 

3. Пратта І 

4. Пратта ІІ (Мейо–Пратта) 

5. Барроу–Купера–Шейліса 

 



11. Кашльовий симптом Гакенбруха це: 

1. Визначення прохідності глибоких вен. 

2. Визначення прохідності комунікантних вен. 

3. Визначення достатності остіального клапана. +++ 

4. Визначення достатності венозного синуса. 

5. Визначення зони Коккета. 

 

12. Сафенектомія це: 

1. Операцiя за Трояновим–Тренделенбургом.  

2. Операцiя Бебкокка 

3. Операцiя за Наратом. 

4. Операцiя Коккета. 

5. Операцiя Лiнтона 

 

13. Функцiональнi проби для визначення стану клапанiв комунiкантних вен 

нижнiх кiнцiвок. 

1. Троянова–Тренделенбурга.  

2. Дельбе –Пертеса 

3. Пратта І +++ 

4. Пратта ІІ (Мейо–Пратта) 

5. Барроу–Купера–Шейліса 

 

14. Функцiональнi проби для визначення стану клапанiв глибоких вен нижнiх 

кiнцiвок. 

1. Троянова–Тренделенбурга.  

2. Дельбе –Переса +++ 

3. Пратта І  

4. Гаккенбруха 

5. Барроу–Купера–Шейліса  

 

15. Покази до хiрургiчного лiкування варикозного розширення поверхневих 

вен нижнiх кiнцiвок. 

1. компенсація – втомлюваність, важкість, повнокровність в ногах, незначне 

розширення п/ш вен 

2. субкомпенсація – втома, важкість в ногах, пастозність ніг, корчі 

гомілкових м’язів, розширення п/ш вен, недостатність клапанів. ++ 

3. декомпенсацiя варикозної хвороби з недостатнiстю клапанiв пiдшкiрних, 

комунiкантних i глибоких вен; ++ 

4. варикозна хвороба, ускладнена гострим тромбофлебiтом пiдшкiрних вен, 

кровотечею, трофiчними виразками.  ++ 

5. декомпенсація + біль в ногах, пігментація, індурація, трофічні виразки. ++ 

 

 

 

 



16. Показання до лiкування флебосклерозуючими засобами є:  

1. компенсована стадiя варикозної хвороби при розсипному типовi 

розвитку розширених вен; ++ 

2. залишення пiсля операцiї поодиноких невеликих венозних магiстралей 

i вузлiв; ++ 

3. при протипоказаннях до операцiї сафенектомiї.++  

4. варикозна хвороба, ускладнена гострим тромбофлебiтом пiдшкiрних 

вен, кровотечею, трофiчними виразками.   

5. декомпенсація + біль в ногах, пігментація, індурація, трофічні виразки.  

 

17. Протипоказаннями до застосування флебосклерозуючої терапiї є : 

1. декомпенсована варикозна хвороба,  

2. декомпенсованi захворювання серця, легень, нирок,  

3. гострi iнфекцiйнi та гнiйнi захворювання,  

4. гострий тромбофлебiт глибоких i пiдшкiрних вен,  

5. вагiтнiсть, бронхiальна астма, старечий вiк,.  

 

18. Венозну систему нижніх кінцівок представляють системи відтоку:  

1. Система поверхневих вен (велика і мала підшкірні вени),  

2. Система глибоких вен (вени стопи, гомілки, стегна і клубова вени),  

3. Система комунікантних (перфорантних) вен.  

4. Система нижньої порожнистої вени (поверхнева та глибока здухвинні), 

5. Система глибоких вен таза (гемороїдальні, пара ректальні). 

 

19. До вад розвитку  вен відносяться: 

1. телеангіектазія 

2. синдром Кліппеля–Треноне, ++ 

3. флебектазія поверхневих вен, ++ 

4. синдром Паркс – Вебера – Рубашова, ++ 

5. вроджена слоновість,  

 

20. Абсолютнi  покази до хiрургiчного лiкування гострого тромбофлебiту 

поверхневих вен нижнiх кiнцiвок. 

1. гострий прогресуючий тромбофлебiт стегна;  ++ 

2. гострий прогресуючий тромбофлебiт малої пiдшкiрної вени, верхньої 

третини гомiлки; ++ 

3. гострий мiгруючий тромбофлебiт стегна; ++ 

4. гострий поверхневий тромбофлебiт при неефективностi консервативного 

лiкування. ++ 

5. гострий обмежений тромбофлебiт гомiлки i нижньої третини стегна 

  

 

 

 



21. Вiдноснi показання до хiрургiчного лiкування гострого тромбофлебiту 

поверхневих вен нижнiх кiнцiвок. 

1. гострий прогресуючий тромбофлебiт малої пiдшкiрної вени, верхньої 

третини гомiлки;  

2. гострий мiгруючий тромбофлебiт стегна;  

3. гострий поверхневий тромбофлебiт при неефективностi консервативного 

лiкування.  

4. гострий обмежений тромбофлебiт гомiлки i нижньої третини стег ++ 

5. хвороба Мондора. ++ 

 

22. Позачерговим завданням сафенектомії при ускладнені варикозної 

хвороби гострим тромбофлебітом є: 

1. попередження вiдриву венозного тромбу й емболiї легеневої артерiї. ++ 

2. попередження розповсюдження тромбу на інші ділянки венозної системи 

ніг. 

3. попередження виникнення ПТФС. 

4. попередження нагноєння трамбованої ділянки вени. 

5. попередження розриву трамбованої вени та виникнення кровотечі. 

 

23. Причини  повторних операцiй при рецидивах варикозного розширення 

вен (поверхневих) нижнiх кiнцiвок. 

1. залишення пiд час операцiї магiстрального стовбура великої пiдшкiрної 

вени++ 

2. залишення пiд час операцiї магiстрального стовбура малої пiдшкiрної 

вени,++  

3. невидалення приток великої пiдшкiрної вени в овальнiй ямцi й вiчку, ++ 

4. нероз’єднання системи поверхневих i глибоких вен у нижнiй третинi 

гомiлки.++ 

5. повторний ріст магістрального стовбура великої чи малої підшкірних вен. 

 

24. Методи об’єктивного обстеження венозноi системи нижнiх кiнцiвок. 

1. Пальпація ++ 

2. Проведення функцiональних проб для визначення стану клапанної 

системи поверхневих, глибоких i комунiкантних вен. ++ 

3. Аускультація 

4. Діагностична пункція. 

5. Перкусія. 

  

25. Методи спеціального обстеження венозноi системи нижнiх кiнцiвок. 

1. Пальпація  

2. Проведення функцiональних проб для визначення стану клапанної 

системи поверхневих, глибоких i комунiкантних вен.  

3. Флебографiя. ++ 

4. Комп’ютерна томографiя. ++ 

5. Доплеросонографiя. ++ 



 

26. Показання до виконання флебографiї.  

1. ускладнення варикозного розширення вен ++ 

2. порушення венозного кровообігу  ++ 

3. тромборфлебіт і посттромбофлебітичні зміни вен, ++ 

4. венозний стаз при вагітності 

5. лімфедема 

 

27. Протипоказання до виконання флебографii. 

1. аномалії та вади розвитку вен. 

2. стан після операції на венах  

3. ускладнення варикозного розширення вен  

4. непереносимість рентгеноконтрастних речовин. ++ 

5. гострі лихоманкові стани ++ 

 

28. Методи виконання флебографii при варикозній хворобі: 

1. пряма, ++ 

2. непряма, ++ 

3. вісцеральна,  

4. черезорганна катетеризаційна,  

5. черезкісткова (вн. кісткова). 

 

29. Якій операції слід надати перевагу при нездатності комунікантних вен? 

1. Лінтона  ++ 

2. Троянова–Тренделенбурга,  

3. Бэбкокка, 

4. Нарата 

5. Коккета 

 

30. Яке найбільш рідкісне ускладнення первинного варикоза  зустрічається?  

1. Тромбоз малогомілкової вени. ++ 

2. Тромбоз великої підшкірної вени. 

3. ПТФС 

4. Гострий тромбофлебіт. 

5. Хронічний тромбофлебіт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б. Задачі для самоконтролю.  

 

1. Хворий К., 37 років, скаржиться на розпираючий біль і набряк лівої 

нижньої кінцівки, які посилюються при фізичному навантаженні. При огляді: 

ліва гомілка і стопа пастозні, шкіра в нижній третині гомілки щільна, 

зміщується погано, гіперпігментована. На зовнішній поверхні трофічна 

виразка розміром 5 на 6 см. Виражене варикозне розширення підшкірних вен 

лівої гомілки та стегна. Яке лікування трофічної виразки буде 

патогенетичним? 

A. Висічення виразки. 

B. Видалення варикозних вен з перев’язкою комунікантних. 

C. Ушивання виразки. 

D. Шкірна аутопластика. 

E. Ампутація нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

Патогенетичним лікуванням, що усуває причину  утворення трофічної 

виразки при варикозній хворобі, є видалення варикозно розширених 

підшкірних вен. Це зменшує порушення відтоку крові. 

 

2. Хворий 56 років готується до планової операції з приводу 

варикозної хвороби нижніх кінцівок в стадії  субкомпенсації. 

Яке інструментальне дослідження за стандартною схемою необхідно 

провести хворому для підтвердженя діагнозу? 

A. Флебографія 

B.* УЗД венозних судин кінцівок 

C. Радіозопне дослідження 

D. Лімфографія 

E. Сфігмоманометрія 

 

3. Хвора 45 років під час роботи на городі пошкодила ногу в ділянці 

варикозного вузла на правій гомілці, виникла гостра венозна кровотеча. 

Яка первинна невідкладна медична допомога повинна бути надана 

хворій на догоспітальному етапі? 

A. Накладання джгута на стегно 

B. Еластичне бинтування кінцівки 

C. Фіксація кінцівки в положенні різкого згинання в колінному суглобі  

D.* Накладання давлючої пов’язки в ділянці кровавлячого варикозного вузла, 

підняття ноги вгору, термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар  

E. Пальцьове прижаття кровавлячого варикозного вузла через асептичну 

пов’язку 

 

4.Хворій 67 років в хірургічному стаціонарі проводиться 

консервативна терапія з приводу гострого варикотромбофлебіту правої 

гомілки  (діклофінак, пентоксифілін в ін’єкціях, аспірин, місцева 

протизапальна терапія антисептиком)  у зв’язку з її відмовою від операції.  

На третю добу від початку лікування визначено розповсюдження венозного 



тромбозу в проксимальному напрямку до рівня верхньої третини стегна, 

виникла погроза ускладнення тромбоемболією легеневої артерії.  Хвора 

продовжує відмовлятися від радикальної операції венектомії. 

Яка подальша лікувальна тактика хворої? 

A. Провести тромболітичну терапію 

B. Додати в терапію антикоагулянт прямої дії 

C. Додати в терапію антикоагулянт непрямої дії 

D.* Виконати з життєвих показань термінову мінімальну за обсягом 

операцію Троянова–Тренделенбурга 

E. Продовжити призначену терапію, спостереження. 

 

5. Хворий 58 років, що страждає посттромбофлебітичним синдромом 

стегново–підколінного сегменту справа на протязі 1 року, надійшов в клініку 

зі скаргами на біль,  набряк правої гомілки, більш виражені 

варикознорозширені підшкірні вени правої гомілки, утруднення ходьби через 

біль, субфебрильну температуру. Захворів гостро 2 дні тому. Об’єктивно: 

виражений набряк правої гомілки, шкіряні покрови з синюшним відтінком, 

шкіряна температура підвищена, є варикознорозширені поверхневі вени 

гомілки, болючість при пальпації в проекції підколінної вени.  

Яка гостра патологія виникла у хворого з ПТФС? 

A. Гострий ілеофеморальний венозний тромбоз.  

B. Флегмона правої гомілки. 

C. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен. 

D. * Гострий венозний тромбоз підколінного сегменту справа. 

E. Гострий тромбоз підколінної артерії. 

 

6. Хворому 75 років, що страждає посттромбофлебітичним 

синдромом, призначено  на протязі 4 місяців після щойно перенесеного 

гострого венозного тромбозу з профілактичною ціллю приймати варфарин.  

Яке дослідження та з якою періодичністю необхідно виконувати 

хворому для профілактики розвитку геморагічного синдрому або рецидиву 

тромбозу?  

А. Клінічний аналіз крові 1 раз у тиждень. 

B. Клінічний аналіз сечи 1 раз у 3 дні. 

C. * Дослідження протромбінового індексу 1 раз у 2 тижні для утримання 

його на рівні біля 35–40 %. 

D. УЗД вен ураженої кінцівки 1 раз на місяць. 

E. Біохімічний аналіз крові 1 раз у тиждень. 

 

7. Хворий 62 роки страждає 6 років посттромбофлебітичним 

синдромом набряково–варикозної форми лівої нижньої кінцівки. При УЗД 

вен нижніх кінцівок виявлена реканалізація підколінної вени зліва. 

Планується оперативне лікування. 

Який оптимальний варіант оперативного втручання? 

A. Корекція клапанного апарату глибоких вен. 



B. Перев’язка комунікантних вен. 

C. * Видалення варикознорозширених підшкірних з перев’язкою 

комунікантних вен.  

D. Видалення варикознозмінених підшкірних вен. 

E. Реконструктивна операція. 

 

8. Хворий 46 років скаржиться на наявність пухлино подібного 

утворення в правій пахової області, яке супроводжується болями. Випинання 

виникло після фізичного навантаження 2 роки тому. 3 години тому 

випинання збільшилося в розмірах, стало болючим, при огляді воно 

правильної форми, не зникає в положенні хворого лежачи, при пальпації 

болюче, напружене, еластичної консистенції, в черевну порожнина не 

вправляється. Колір шкіри в паховій області та в області зовнішнього 

пахового кільця без змін. Лейкоцити крові 9,6 х109 / л, температура тіла 37,5 

ОС. Що слід підозрювати у хворого?  

А) Коса набута пахова грижа. ++  

В) Гострий паховий лімфаденіт.  

С) Запалення варикозного вузла великої підшкірної вени.  

D) Нагноєння кісти сім’яного канатика.  

Е) Гострий орхоепідідіміт. 

 

9. Хворий скаржиться на наявність патологічного утворення, що 

з’являється в правій пахової області при фізичному навантаженні. Утворення 

округлої форми, діаметром близько 4 см, при пальпації м’яко–еластичної 

консистенції, розташовується в медіальній частині пупартовой зв’язки. 

Утворення розташоване до середини від сім’яного канатика. Який 

попередній діагноз?  

A) Варикозне розширення вен правого стегна.  

B) Правостороння пряма пахова грижа. ++  

C) Правостороння коса пахова грижа.  

D) Правостороння стегнова грижа.  

E) Ліпома правої пахової області. 

 

 

6. Література 

 

Основна: 

1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська 

хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. – Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2002. – С. 53–76. 

2. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я. Ковальчука, Ю.П. Спіженка, В.Ф. 

Саєнка та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999 – С. 230–250. 

3. Шалимов А.А., Сухарев И.И. Хирургия вен. – К. Здоров’я, 1984 – С. 7–

168.  



4. Хирургические болезни /Под ред. М.И.Кузина. – М.: Медицина, 1995. – С. 

491–506. 

5. Хирургические манипуляции / Под ред. Б.О.Милькова, В.Н.Круцяка.– К.: 

Вища школа, 1985. – 207 с. 

         

Додаткова: 

1. Неотложная хирургическая помощь в условиях сельской врачебной 

амбулатории / Под ред. проф. Б.О.Милькова. – К.: Здоров’я, 1987. – 88–

89. 

2. Савельев В.С., Душпе Е.П., Яблоков Е.Г. Болезни магистральных вен. – 

М. Медицина, 1972. С. 98–422.  

3. Клемент А.А., Веденский А.Н. Хирургическое лечение заболеваний вен 

конечностей. – М. Медицина, 1976. – 290 с.  

4. Клемент А.А., Веденский А.Н. Хирургическое лечение заболеваний вен 

конечностей. – Л.: Медицина, 1976.– С. 70 – 81. 


