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І. Актуальність теми. Посттромбофлебітичний синдром (ПТФС) являє собою  

симптомокомплекс, що розвивається у хворих, які перенесли гострий тромбоз глибоких 

вен. ПТФС є наслідком циркуляторних венозних розладів в кінцівки з-за неспроможності 

клапанного апарата глибоких вен після тромбозу в ділянках реканалізації, відсутність 

прохідності глибоких вен у нереканалізованих сегментах і клапанної недостатності 

підшкірних і перфорантних вен у зв’язку з перевантаженням венозним кровотоком 

основних шляхів колатерального венозного відтоку. ПТФС характеризується болем, 

набряком, вторинним варикозним розширенням підшкірних вен з трофічними змінами 

гіперпігментацією шкіри, індурацією м’яких тканин дистальних відділів кінцівок, 

трофічними виразками. Цим захворюванням страждає від 1,5 до 5% населення земної кулі. 

ПТФС є причиною хронічної венозної недостатності у 96% хворих з враженням системи 

нижньої порожнистої вени, і лише у 4% хворих хронічна венозна недостатність зумовлена 

іншими факторами. Основний контингент хворих з ПТФС становлять особи молодого і 

середнього віку від 20 до 50 років. Причому у жінок ПТФС розвивається частіше, ніж у 

чоловіків. Ці хворі, як правило, - інваліди П-ІІІ груп; вони становлять значний відсоток 

хірургічних поліклінічних прийомів. 

ІІ. Цілі заняття: 

Знати анатомо-фізіологічні особливості венозної системи нижніх кінцівок. 

Трактувати етіологію, патогенез та класифікацію ПТФС. 

Оволодіти методикою опитування та фізикального обстеження хворих з ПТФС і вміти 

аналізувати їх результати 

Знати сучасні методи діагностики захворювань вен, їх можливості в оцінці ступенів 

захворювання 

Навчитися визначати клінічні симптоми і синдроми, які характерні для типової клінічної 

картини ПТФС. 

Знати  принципи хірургічного лікування при ПТФС залежно від ступеня та форми 

захворювання  

Вміти складати план обстеження хворого на ПТФС, проводити аналіз даних методів 

обстеження 

Вміти визначати тактику ведення хворого та вибору виду оперативного втручання у 

конкретного хворого  

Вміти проводити диференційну діагностику ПТФС  

Вміти визначати прогноз захворювання й оцінювати працездатність у конкретного 

хворого залежно від ступеня та форми захворювання. 

 

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь 
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Тести та задачі для перевірки вихідного рівня знань 

1. Хвора 63 років поступила зі скаргами на розширення підшкірних вен лівої нижньої 

кінцівки, її набряклість. В анамнезі: 5 років тому перенесла венектомію лівої нижньої 

кінцівки з приводу варикозної хвороби, 3 роки тому був діагностований тромбоз глибоких 

вен лівої нижньої кінцівки. Встановлено діагноз: посттромбофлебітичний синдромлівої 

нижньої кінцівки. Внаслідок чого розвинулось це захворювання? 

A. Венектомії. 

B. Тромбофлебіту поверхневих вен. 

C.* Тромбозу глибоких вен кінцівок. 

D. Тромбозу глибоких і поверхневих вен. 

E. Тромбозу комунікантних вен. 

2. Хворий 72 років поступив зі скаргами на розширення підшкірних вен лівої нижньої 

кінцівки, її набряклість. 5 років тому переніс тромбоз глибоких вен іліофеморального 

сегмента зліва. Об'єктивно: помірний набряк лівої гомілки, варикозно розширені 

підшкірні вени, в нижній третини лівої гомілки по медіальній поверхні - трофічна виразка 

1x0,5 див. Встановіть діагноз. 

A. Посттромбофлебітичний синдром іліофеморального сегмента, набрякла форма в стадії 

компенсації. 

B. Варикозна хвороба нижніх кінцівок. 

C. Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. 

D. Посттромбофлебітичний синдром іліофеморального сегмента, набряково-варикозна 

форма в стадії компенсації. 

E.* Посттромбофлебітичний синдром іліофеморального сегмента, змішана форма в стадії 

декомпенсації. 

3. Хворий 47 років переніс 3 роки тому тромбоз глибоких вен іліофеморального 

сегменту справа. На сьогоднішній день турбують важкість у правій нижній кінцівці і її 

набряк. Об'єктивно: помірний набряк гомілки, бура індурація шкіри в нижній третині 

гомілки, варикозно розширені поверхневі вени гомілки. Який найбільш вірогідний 

діагноз? 

A. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен. 

B. Синдром Паркса Вебера Рубашова. 

C.* Посттромбофлебітичний синдром, набряково-варикозна форма. 

D. Лімфедема правої нижньої кінцівки. 

E. Гострий тромбоз вен справа. 

4. Хворий 40 років переніс 3 роки тому тромбоз глибоких вен іліофеморального 

сегменту справа. На сьогоднішній день турбують важкість у правій нижній кінцівці і її 

набряк. Об'єктивно: помірний набряк гомілки, бура індурація шкіри в нижній третині 

гомілки, варикозно розширені поверхневі вени гомілки. Встановлено діагноз: 

посттромбофлебітичний синдром. Яка патофізіологічна основа посттромбофлебітичного 

синдрому у хворого? 

A. Зміна мікроциркуляції. 

B. Гемодинамічні зміни в комунікантних венах. 

C.* Регіонарна венозна гіпертензія. 



D. Зміна центральної гемодинаміки. 

E. Оклюзія і реканалізація вен. 

5. Хвора 45 років поступила зі скаргами на розширення підшкірних вен 

лівої нижньої кінцівки, її набряклість, підвищену стомлюваність, поява 

коричневих плям на шкірі. Хворіє близько 8 років, у післяпологовому періоді 

відзначалися біль і набряк лівої ноги. Об'єктивно: підшкірні вени лівої нижньої кінцівки 

розширені, звиті, гомілка і стопа набряклі, є ділянки гіперпігментації на шкірі, 

ліподермосклероз в дистальних відділах гомілки. При допплеросонографії виявлено 

ретроградний кровотік в глибоких венах стегна і гомілки, їх реканалізація. Яка лікувальна 

тактика в цьому випадку? 

А. Операція Троянова-Трендельбурга. 

У Тромболітична терапія. 

C.* Венектомія за Бебкокку-Нарату з перев'язкою комунікантів за Линтону. 

D. Тромбінтімектоміі. 

E. Еластичне бинтування. 

 6. Хвора 44 років скаржиться на біль, відчуття важкості у правій нозі, наявність трофічної 

виразки на внутрішній поверхні нижньої третини правої гомілки. В анамнезі — гострий 

тромбоз глибоких вен правої нижньої кінцівки. Права гомілка і стопа набряклі. Пульсація 

магістральних артерій збережена. Який ймовірний діагноз? 

A. Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. 

B. Варикозна хвороба. 

C. Лімфедема. 

D. Артеріовенозна фістула. 

E.* Посттромбофлебітичний синдром. 

7. Хвора 54 років поступила зі скаргами на розширення підшкірних вен 

правої нижньої кінцівки, її набряклість. Перенесла тромбоз глибоких 

вен стегново-підколінного сегменту справа 4 роки тому. Об'єктивно: 

помірний набряк правої гомілки, варикозно розширені підшкірні вени, 

є ділянки гіперпігментації на шкірі, ліподермосклероз у дистальних відділах гомілки. Яке 

дослідження найбільш інформативне для встановлення остаточного діагнозу? 

A. Реовазографія.  

B. Термографія.  

С. Артеріографія. 

D. Флебографія. 

8.  Хвора 58 років скаржиться на розпираючий біль в нижній правій кінцівці, 

яка посилюється під час фізичного навантаження, набряк в області гомілки і стопи. Під 

час огляду права гомілка і стопа набряклі, шкіра в ниж ній частині гомілки 

индурированна, коричневого кольору, підшкірні вени варикозно розширені, в нижній 

третині гомілки – трофічна виразка з некротичними масами. Який найбільш вірогідний 

діагноз? 

A. Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. 

B. Гангрена нижньої кінцівки. 

C.* Посттромбофлебітичний синдром. 

D. Гострий артеріальний тромбоз. 

E. Хронічна артеріальна недостатність. 

9. Хворий 67 років поступив зі скаргами на розширення підшкірних вен лівої нижньої 

кінцівки, її набряклість. Переніс тромбоз глибоких вен стегново-підколінного сегмента 

зліва 7 років тому. Об'єктивно: помірний набряк лівої гомілки, варикозно розширені 

підшкірні вени, в нижній третині лівої гомілки по медіальній поверхні – трофічна виразка 

1,5*1 см. Хворому накладена цинк-желатинова пов'язка Унна. З якою метою накладена 

пов'язка Унна хворому? 

A. Імобілізувати кінцівку. 



B.* Компресії кінцівки і загоєння трофічної виразки. 

C. Профілактики гострого тромбозу ураженого сегмента. 

D. Охолодження кінцівки. 

E. Реканалізації тромбу. 

10. У хворої 42 років, яка перенесла гострий тромбоз глибоких вен нижньої кінцівки, 

через 4 міс з'явилося варикозне розширення вен цієї кінцівки. Який механізм варикозного 

розширення вен? 

A. Первинний.  

B.* Вторинний.  

С. Артеріо-венозний шунт. 

D. Вроджений. 

Е. Вагітність. 

IV. Зміст навчання  

Структурно-логічна схема теми 

 

Термін Визначення 

ПТФС Хронічне захворювання, яке являє собою  

симптомокомплекс, що розвивається у хворих, які перенесли гострий 

тромбоз глибоких вен. 

варикозна хвороба  називають захворювання вен, при якому збільшується довжина і 

з’являються змієподібна звивистість, трубчасті та мішкоподібні 

розширення підшкірних вен. 

тромбоз магістральних 

вен 

формування згустку крові (тромбу) в глибоких венах. 

Синдром грудного 

виходу 

cимптомокомплекс, що виникає в результаті механічної компресії 

нервових стовбурів плечового сплетення, окклю- 

зії або аневризми підключичної артерії, «тромбозу напруги» 

однойменної вени в ділянці верхньої апертури грудної клітини. 

 Трофічна виразка ураження шкіри, яке виникає через неправильний кровообіг і не 

заживає тривалий час 

Перфорантні вени бувають прямі, що з'єднують безпосередньо підшкірні вени з 

глибокими і непрямі, які здійснюють такий зв'язок, в основному, 

через притоки великої і малої підшкірних вен або за допомогою 

дрібних м'язових вен 

Реканалізація вени процес відновлення прохідності тромбованої вени. Реканалізація 

судини може йти шляхом лізування тромбу або його організації з 

подальшою васкуляризацією 

 
V. Інформаційний блок для самостійної підготовки студента до практичного заняття 

Анатомія вен нижніх кінцівок  

Вени нижніх кінцівок являють собою добре розвинену густу мережу з численними 

варіантами розгалуження. Розріз просвіту вен нижніх кінцівок в 10-12 разів більша, ніж 

артерій. Розрізняють підшкірні, глибокі і комунікантні вени. Підшкірні вени на периферії 

утворюють густу мережу і анастомозують між собою із глибокими венами. Велика 

підшкірна вена ( v. saphena magna) найдовша вена людини - збирає кров з 2/3 поверхні 

нижньої кінцівки. Вона піднімається по передньовнутрішній поверхні нижньої кінцівки і в 

паховій області вливається в стегнову вену. У верхній третині стегна велика підшкірна 

вена має два великих протоки: w. saphena accessoria medialis et lateralis. Біля місця 

впадання їх у велику підшкірну вену в неї вливаються v. рudenda externa superficialis, v. 

epigastrica superficialis et v.citcumflexa ilium superficialis. Перед впадінням вони можуть 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1


зливатися в один стовбур, або представляють собою окремі маленькі стовбури (від 1 до 5-

6 і більше) і відіграють важливу роль у розвитку післяопераційних рецидивів варикозного 

розширення вен. Мала підшкірна вена (v. saphena parva) збирає кров з зовнішньої поверхні 

стопи та задньої поверхні гомілки. У верхній частині гомілки вона проходить між 

головками литкових м'язів в дупликатурі фасції гомілки і впадає в підколінну вену. Існує 

багато варіантів впадання і анастомозірованія малої підшкірної вени. Гпибокі вени 

гомілки по дві супроводжують однойменні артерії: 2 задні великогомілкові, 2 передні 

великогомілкові і 2 малогомілкові. У верхній третині гомілки в підколінній ямці вони 

зливаються у велику підколінну вену, яка проходить в підколінній ямці і на стегні 

продовжується як поверхнева стегнова вена, у верхній третині стегна вона з'єднується з 

глибокою веною стегна, утворюючи коротку загальну стегнову вену, яка вище пахової 

зв'язки в малому тазі переходить у зовнішню клубову вену. Остання з'єднується з 

внутрішньою клубовою веною, утворюючи загальну клубову вену. З'єднання правої та 

лівої загальних клубових вен утворює нижню порожнисту вену. Комунікантні вени 

розміщені під фасцією гомілки і стегна, в м'язах і між ними. Частина їх перфорує фасції і 

з'єднує підшкірні вени з глибокими, їх називають перфорантними (прямі і непрямі). 

Прямих перфорантних вен найбільше в нижній частині гомілки. Комунікантні вени  

забезпечують функціонування м'язового насоса венозного відтоку крові. 

Важливою особливістю анатомії вен кінцівок є наявність у них двостулкових клапанів. 

У поверхневих і глибоких венах клапани пропускають кров тільки в центральному  

напрямку, запобігаючи ретроградному струменю крові у вертикальному положенні і при  

фізичних навантаженнях, тим самим захищаючи вену від значного підвищення  

тиску в ній. Клапани комунікантних вен нижніх кінцівок пропускають кров тільки з 

поверхневих вен у глибокі, запобігаючи перевантаженню більш слабких поверхневих вен. 

Крім того, при їх закриванні при ретроградному струмені венозної крові по глибоких 

венах, клапани фрагментують венозний стовп крові на окремі сегменти, значно 

зменшуючи негативний вплив гідростатичного тиску стовпа крові, особливо 

на стінки вен дистальних відділів кінцівки. Глибокі і поверхневі вени верхньої кінцівки  

широко анастомозують між собою, причому ці анастомози не мають клапанів, і кровотік  

може вільно здійснюватися як з поверхневих вен у глибокі, так і навпаки. 

Нормальне функціонування венозної системи нижніх кінцівок обумовлено ефективною  

діяльністю ряду фізіологічних механізмів: клапанного апарату (про значення якого для  

фізіології венозного кровотоку сказано вище); механізмом дії литкових м'язів, які  

називають "мускульним насосом" і "венозним серцем"; "насосної" функції серця;  

негативним внутрішньогрудним тиском, який "присмоктує" венозну кров; механізмом  

фасціальних піхв кінцівки, які виконують роль "підпору" для глибоких вен. 

Стінки вен, як і артерій, мають три шари, але м'язовий шар і адвентиція менш розвинені,  

стінка тонша, що обумовлює легке спадання венозних судин. 

Етіологія, патогенез, класифікація ПТФС. 

Патогенез виникнення трофічної виразки у хворих з ПТФС. 

В основі виникнення хронічної венозної недостатності при ПТФС лежать два  

патофізіологічних механізми:  

1) порушення клапанного апарату глибоких і перфорантних вен;  

2) стійка венозна гіпертензія у нижній кінцівці. 

У патогенезі ПТФС виділяють стадії оклюзії і реканалізації. В основі патогенезу ПТФС  

лежить розвиток регіонарної венозної гіпертензії, яка в стадії оклюзії глибоких вен  

обумовлена наявністю перешкоди (тромб) венозному кровообігу, а в стадії реканалізації - 

недостатністю клапанного апарату і, як наслідок, патологічним впливом значного  

гравітаційного стовпа венозної крові, виникненням патологічного ретроградного  

кровотоку в глибоких і перфорантних венах. Венозна гіпертензія збільшує навантаження  

на комунікантні і підшкірні вени, лімфатичні колектори, які на початку захворювання 

певною мірою компенсують порушену магістральну венозну гемодинаміку. Однак  



незабаром настає декомпенсація крово - і лімфообігу (до рівня мікроциркуляції), що є  

причиною: 

1) розвитку вторинного варикозного розширення підшкірних вен; 

2) збільшення набряків внаслідок вираженого регіонарного депонування венозної крові –  

хронічного венозного стазу ("венозного болота");  

3) глибоких порушень мікроциркуляції зі зниженням транскапіллярного обміну, який веде  

до ішемії тканин і прогресування трофічних порушень у тканинах дистальних відділів  

нижньої кінцівки до розвитку і прогресування гіперпігментації, ліподермосклерозу і  

трофічної виразки (найбільш часто в ділянці внутрішньої кісточки). 

Патоморфологія. У магістральних венах спостерігають значно виражені склеротичні зміни  

із залученням в процес клапанів. Гістологічно визначають склероз всіх венозних оболонок  

з атрофією та некробіозом функціонально активних елементів (гладких м'язів і еластичних  

мембран). Інтима таких судин буває різко і нерівномірно потовщеною. При цьому 

маються як ділянки гіпертрофії, так і зони різкого стоншення аж до зникнення   

структурних елементів. У таких венах спостерігають також відсутність клапанного  

апарату.  

Патогенез виникнення трофічної виразки  у хворих з ПТФС і хронічною венозною  

недостатністю. 

Характерним проявом ПТФС є індурація м'яких тканин у нижній третині гомілки,  

обумовлена розвитком фіброзних змін в шкірі і підшкірній клітковині  

(ліподерматосклероз). Зміни особливо різко виражені в ділянці медіальної кісточки.  

Шкіра в цій ділянці приймає буре або темно-коричневе забарвлення, стає щільною і  

нерухомою. На зміненій ділянці шкіри часто виникає мокнуча екзема, яка 

супроводжується свербінням. Нерідко зона гіперпігментації та індурації шкіри кільцем  

охоплює нижню третину гомілки ("панцирний" фіброз). На цій ділянці гомілки набряк 

 відсутній, вище він чітко виражений. Важким ускладненням захворювання є венозні   

трофічні виразки, які зазвичай розташовуються на передньовнутрішній поверхні 

нижньої третини гомілки над внутрішньою кісточкою в зоні ліподерматосклерозу. 

Вони характеризуються рецидивуючим перебігом. Частіше зустрічаються виразки  

поодинокі, рідше - множинні зі склерозованими краями. Розміри варіюють від 1-2 см до  

виразок, які займають всю окружність нижньої третині гомілки. При інфікуванні вони  

стають різко болючими, ускладнюються мікробною екземою, піодермією, дерматитом. 

Найбільш поширена теорія патогенезу венозних виразок гомілки і передуючих їй змін  

шкіри та підшкірної клітковини пов'язує їх з появою підвищеного тиску у венозних кінцях  

капілярів мікроциркуляторного русла шкіри, порушенням дифузії в капілярах,  

збільшенням проникності їх стінок, виходом білка (в тому числі фібрину) в 

інтерстиціальний простір. Це призводить до накопичення фібрину навколо капілярів у  

вигляді манжетки, яка їх здавлює. Припускають, що зосередження фібрину навколо  

капілярів шкіри є бар'єром, який перешкоджає дифузії кисню і поживних речовин до  

клітин шкіри та підшкірної клітковини. В результаті цього виникає тканинна гіпоксія,  

порушення живлення кліток і вогнищевий некроз. Венозна гіпертензія, властива хронічної  

венозної недостатності, сприяє виділенню ендотеліальними клітинами інтерлейкінів та  

адгезивних молекул. У зв'язку з цим лейкоцити прилипають до ендотелію капілярів  

мікроциркуляторної системи шкіри (крайове стояння лейкоцитів), що є першим кроком до  

створення сприятливих умов для затримки їх в капілярах мікроциркуляторної системи  

шкіри і утруднення кровообігу в мікроциркуляторному руслі. У зв'язку з цим виникає  

застій крові, тромбоз капілярів, розкриття артеріоловенулярних шунтів внаслідок  

утруднення відтоку венозної крові по капілярах, ішемія тканин. Фіксовані в капілярах 

шкіри лейкоцити проникають в інтерстиціальний простір, виділяють там руйнуючі шкіру  

активні кисневі радикали і лізосомальні ферменти, які викликають некроз шкіри і  

утворення виразки. У патогенезі трофічної виразки виділяють фази ексудації, репарації 

і епітелізації. Фаза ексудації супроводжується вираженим перифокальним запаленням,  



вогнищами некрозу тканин, значним обсіменінням виразки мікроорганізмами, густим  

рановим виділенням з неприємним гнійним запахом. У фазі репарації поверхня виразки  

поступово очищається від некротичних тканин, покривається свіжими грануляціями. 

Перифокальне запалення і гнійне виділення зменшуються. Фаза епітелізації  

характеризується появою смужки свіжого епітелію по краях виразки. Поверхня її до цього  

часу покривається чистими, свіжими грануляціями з мізерним серозним виділенням і з  

часом рубцюється. 

Класифікація ПТФС (B. C. Савельєва та ін, 1972): 

По локалізації: 

- нижній (стегново-підколінний) сегмент; 

- середній (клубово-стегновий) сегмент; 

- верхній (нижня порожниста вена) сегмент. 

За типом: 

- локалізований; 

- поширений. 

За формою: 

- набряковий;  

- набряково-варикозний. 

За стадіями: 

- компенсації; 

- декомпенсації без трофічних порушень; 

- декомпенсації з трофічними порушеннями. 

А. А. Шалімов (1984) виділяє такі форми ПТФС: 

1) набряково-больові,  

2) варикозно-виразкову,  

3) змішану. 

Класифікація хронічної венозної недостатності 

(Е. Р. Яблоков та ін, 1972): 

0 ступінь — основні симптоми відсутні. 

1 ступінь - синдром важких ніг", швидкоплинний набряк. 

II ступінь - стійкий набряк, гіпер - або гіпопігментація, липодерма- 

тосклероз, екзема. 

III ступінь - венозна трофічна виразка відкрита або загоєна. 

Варіанти клінічного перебігу 

Склеротична форма. Характерним для цієї форми є відсутність патологічно розширених  

вен кінцівки на I стадії захворювання і помірне розширення приток магістральних  

підшкірних вен в зонах локалізації перфорантних вен у II і III стадіях. Основні стовбури  

великої і малої підшкірних вен не мають ознак патологічного розширення. Индуративный  

процес в підшкірній клітковині і гіперпігментація шкіри гомілки більш виражені,  

порівняно з іншими формами посттромбофлебітичної хвороби. При склеротичній формі 

зустрічається так званий панцерний фіброз клітковини, який може бути локалізований в 

 нижній третині гомілки. Враховуючи це, в цій частині гомілки набряк не помітний, але  

під ним він різко виражений.  

Варикозна форма. У хворих шкіра ніг звичайного забарвлення, набряк гомілок виражений  

незначно, але підшкірні вени розширені і варикозно змінені. Їх локалізація зазвичай  

вказує на рівень ураження магістральних вен. Так, для залучення в процес  

клубовостегнового сегмента характерні розширення одночасно великої і малої підшкірних  

вен і недостатність комунікантних вен дистальних відділів гомілки. 

Набряково-больова форма. Вона розвивається відразу після гострих явищ тромбозу  

магістральних вен із властивими їй проявами болю, набряків і помірного ціанозу. 

Біль носить сегментарний характер, може бути локалізованою за ходом нервів, судинного  

пучка гомілки і стегна. Тим не менш, коли хворі займають горизонтальне положення з  



піднятою кінцівкою, розповсюдження болю, відчуття важкості і підвищена стомлюваність  

ураженої кінцівки поступово зникають. Ступінь набряку знаходиться в прямій залежності 

від важкості гемодинамічних змін у магістральних венах. 

Виразкова форма. У хворих з даною формою захворювання можна зазначити всі  

перераховані вище симптоми. Набряки ноги навіть після перебування кінцівки в стані  

спокою повністю не зникають; збільшується ступінь і поширення варикозного  

розширення підшкірних вен, виникають пігментація шкіри і інфільтрація підшкірної  

клітковини з їх дифузним поширенням по всій нижній частині гомілки. 

Трофічні виразки, які формуються на медіальній поверхні нижньої третині гомілки,  

супроводжуються свербінням і трофічними змінами шкіри та підшкірної клітковини. 

Клінічна симптоматика при іліофеморальному ПТФС така ж, як і при ураженні глибоких  

вен нижньої кінцівки, але має деякі особливості. Біль частіше локалізується в паховій  

області, на передній внутрішній поверхні стегна або литкових м'язах, частіше  

розпираючого, тягнучого характеру. Іноді біль у кінцівках супроводжується болями в 

попереково-крижовій області. Характерною особливістю набряку при такій локалізації  

ПТФС є його поширеність не тільки на всю кінцівку на ураженій стороні, але іноді і на  

статеві органи і сідницю, однак, найбільш виражений набряк буває завжди на стегні. З-за  

різкого набряку окружність стегна може збільшуватися на 10 см і більше. У деяких 

хворих з тривало існуючим іліофеморальним тромбозом відзначається значне варикозне 

 розширення підшкірних вен передньої черевної стінки на боці ураження та над лобком. 

Особливості обстеження хворого з підозрою на ПТФС. 

(План практичної підготовки студента на практичному занятті.) 

При опитуванні хворого 

1. Скарги щодо основного захворювання: набряк, відчуття важкості, розширення  

підшкірних вен і біль в ураженій кінцівці, яка посилюється при тривалому перебуванні на  

ногах. Тягнучий біль, тупий, лише зрідка інтенсивний, заспокоюється в положенні  

хворого лежачи з піднятою ногою. Нерідко хворих турбують судоми литкових м'язів під  

час тривалого стояння і в нічний час. Набряки зазвичай виникають до кінця дня, після  

нічного відпочинку з піднесеним положенням ніг вони зменшуються. Також хворі можуть  

скаржитися на гіперпігментацію шкірних покривів і на наявність виразок гомілки. 

2. Скарги з боку інших органів і систем (якщо є). 

3. Анамнез захворювання: хворі відзначають перенесений раніше гострий тромбоз  

глибоких вен нижніх кінцівок. Захворювання повільно прогресує, простежується  

стадійність перебігу. Уточнюється, звертався хворий за медичною допомогою і куди, або  

займався самолікуванням, які медикаменти приймав і ефект від них. 

4. Анамнез життя: інфекційні захворювання, травма, оперативні втручання, пологи у  

жінок, злоякісні новоутворення, алергічні захворювання, шкідливі звички, умови роботи,  

професійні шкідливості та ін. 

Клінічне фізикальне обстеження (характерні особливості при даному захворюванні). 

1. Оцінка загального стану хворого. Свідомість ясна. Характерні конституціональні риси  

при даному захворюванні не простежуються. 

2. Збір інформації про зовнішньому вигляді хворого (огляд шкіри, підшкірного жирового  

шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної і молочних залоз) - без особливостей. 

3. Обстеження стану кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація) - без особливостей. 

4. Обстеження стану органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів,  

пальпація грудної клітки, перкусія і аускультація легень; визначення спеціальних   

симптомів) - без особливостей. 

5. Обстеження стану серцево-судинної системи: огляд і пальпація ділянки серця та  

поверхневих судин, визначення пульсації магістральних артерій кінцівок і шиї в  

проекційних точках, визначення перкуторних меж серця, аускультація серця та судин 

(патологія може не визначатися). 

6. Обстеження стану органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація і перкусія  



шлунка, пальпація кишківника, печінки, селезінки, підшлункової залози, нирок, органів  

малого тазу, аускультація живота) - частіше без особливостей (іноді може бути варикозне  

розширення підшкірних вен передньої черевної стінки на боці ураження та над лобком). 

7. "Locus morbi" - з боку хворої кінцівки: набряк стопи і гомілки, вираженість і  

поширеність якої дозволяють судити про рівень ураження; частим симптомом є  

компенсаторний розвиток вторинного варикозного розширення підшкірних вен гомілки і 

стегна, передньої черевної стінки; стійкі дерматити; трофічні розлади на шкірі і в  

підшкірній клітковині різного ступеня вираженості - від плям гіперпігментації та індурації  

(индуративний целюліт), дерматиту та екземи до важкої прояви - трофічних виразок 

(звичайна локалізація трофічних порушень - дистальна третина гомілки, головним чином  

у ділянці медіальної кісточки, іноді вони циркулярно охоплюють дистальну третину  

гомілки у вигляді кільця); при пальпації - болючість по ходу глибоких вен в уражених  

сегментах (гомілка - по середині задньої поверхні і вздовж медіальній поверхні  

великогомілкової кістки, на передньомедіальної поверхні по ходу судинного пучка на  

стегні). Уявлення про прохідності глибоких вен дають "маршова проба" Дельбе-Пертеса і  

проба Пратта-1.  

"Маршова проба" Дельбе-Пертеса. Хворому у вертикальному положенні при максимально  

наповнених підшкірних венах нижче колінного суглоба накладають джгут, який здавлює  

тільки поверхневі вени. Потім просять хворого походити протягом 5-10 хв (або   

поприсідати 10-15 разів). Якщо при цьому підшкірні вени і варикозні вузли на 

гомілки спадаються, це означає, що глибокі вени прохідні (позитивна проба). Якщо вени   

після навантаження не спорожняються, напруга їх на дотик не зменшується, а навпаки  

збільшується, у хворого з'являються розпираючий біль в гомілці, то результат проби   

найчастіше вказує на непрохідність глибоких вен (негативна проба). 

Проба Пратта-1. Після вимірювання окружності гомілки (рівень слід зазначити, щоб  

провести повторне вимірювання на цьому ж рівні) хворого укладають на спину і  

спорожняють вени від крові. На ногу (починаючи знизу) туго накладають еластичний  

бинт, щоб надійно здавити підшкірні вени. Потім хворому пропонують походити  

впродовж 10 хв. Поява болю в литкових м'язах вказує на непрохідність глибоких вен.  

Збільшення окружності гомілки після ходьби при повторному вимірюванні підтверджує  

це припущення. 

8. Провідні клінічні симптоми (синдроми), характерні для ПТФС: біль у кінцівці, набряк. 

9. На підставі отриманих даних опитування та клінічного фізикального обстеження  

хворого ставиться попередній клінічний діагноз.  

Приклад: Посттромбофлебітичний синдром, локалізований тип (нижній сегмент),  

набряково-варикозна форма, стадія декомпенсації без трофічних розладів. 

План додаткового обстеження (лабораторного та інструментального) хворого з ПТФС.  

Згідно зі стандартними схемами включає наступне: 

1. Клінічний аналіз крові: зміни неспецифічні – можливі лейкоцитоз зі зрушенням  

лейкоцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ. 

2. Клінічний аналіз сечі: змін може не бути. 

3. Біохімічний аналіз крові: можливе підвищення трансаміназ, С-реактивного білка. 

4. Коагулограма: часто гіперкоагуляція (скорочення часу згортання крові, підвищення  

протромбінового індексу, толерантності плазми до гепарину, збільшення вмісту  

фібриногену А і Б з одночасним зниженням фібринолітичної активності або збільшення 

часу фібринолізу, зменшення вільного гепарину). 

5. УЗД венозних судин і доплерографія. 

Ультразвукова доплерографія дозволяє виявити розширення просвіту вен, підвищення  

ехогенності стінок, стадію організації процесу і ступінь порушення прохідності просвіту  

вен, а також ступінь вираженості клапанної недостатності. 

Ультразвукова класифікація гемодинамічних порушень при ПТФС (В. Р. Лелюк, 2003): 

Початкова ступінь - при фоновому дослідженні ретроградний кровотік відсутній, 



 амплітуда індукованого ретроградного кровотоку менше амплітуди базового, довжина  

його не більше 200 мс. 

Помірно виражена ступінь — при фоновому дослідженні ретроградний кровотік  

відсутній, поява пролонгованого ретроградного кровотоку (більше 200 мс), який  

перевищує базову амплітуду. 

Важка ступінь - спостерігається спонтанний ретроградний кровотік - амплітуда якого  

значно збільшується при навантажувальних пробах, або спонтанний ретроградний  

кровотік відсутній, після навантажувальної проби з'являється високоамплітудний  

двоякого напрямку кровотік.  

Флебографія: контрастне дослідження венозних судин кінцівки дозволяє  

охарактеризувати стан глибоких, поверхневих, перфорантних вен та колатерального  

кровотоку, а також встановити всі патологічні зміни венозної системи нижніх кінцівок,  

які визначають необхідність і обсяг операції. 

В залежності від локалізації ПТФС виконується дистальна (висхідна) і проксимальна  

(тазова) флебографії. 

Ангіографічні ознаки ПТФС: відсутність або нечіткість контрастування магістральних  

глибоких вен на гомілці і стегні, звуження їх просвіту, контрастування поверхневих, часто  

варикозно-змінених поверхневих вен (чого не повинно бути при спроможності клапанів  

комунікантних вен). 

Диференціальна діагностика. Насамперед диференціальну діагностику необхідно  

проводити між варикозною хворобою нижніх кінцівок з первинним варикозним  

розширенням вен і вторинним варикозним розширенням вен нижніх кінцівок при ПТФС. 

Варикозну хворобу вен нижніх кінцівок частіше діагностують у жінок. Вона виникає  

непомітно і повільно прогресує, розвивається вище і нижче колінного суглоба і може мати  

циліндричний, мішковидний, змієподібний типи, набряки в стадії компенсації  

зменшуються після відпочинку. При цьому функція клапанів глибоких вен не порушена, 

глибокі вени прохідні (позитивний результат "маршової проби"). Трофічні виразки є  

ознаками, притаманними стадії декомпенсації венозного кровообігу нижньої кінцівки. 

Для варикозної форми ПТФС характерним є те, що розширення підшкірних вен передує  

гострий тромбоз глибоких вен з вираженим набряком. При ПТФС спостерігають  

порушення функції клапанів глибоких вен, негативний результат "маршової проби"  

свідчить про непрохідність глибоких вен з швидким розвитком склеротичних змін  

підшкірної клітковини і трофічних змін шкірних покривів. Кінцевий висновок визначають  

дані флебографії. 

У хворих з лімфостазом дифузний набряк, захоплює гомілковоступневий суглоб, тил  

ступні, рідко переходить на гомілку і стегно. Набряк по характеру є еластичний і  

зменшується після відпочинку. Важливим є те, що симптоми лімфостазу в переважній  

більшості випадків з'являються після перенесеного бешихи. 

При ПТФС набряки напружені з локалізацією на протязі всієї нижньої кінцівки із 

нечастим їх поширенням на ступню. Вони мало зменшуються після відпочинку і  

поєднуються з трофічними змінами шкіри. 

Посттромбофлебітичну хворобу необхідно диференціювати з вродженими  

ангиодисплазиями, які проявляються потовщенням і подовженням ураженої кінцівки,  

пігментними плямами і ангіоматозним розширенням підшкірних вен атипової локалізації  

(стопа, сідниці, зовнішня поверхня кінцівки). Діагноз підтверджують артеріо - і  

флебографією, пігментацією шкіри, визначенням напруги кисню в крові. 

На II стадії ПТФС, переважно на медіальній поверхні нижньої третини гомілки,  

з'являються гіперпігментація шкіри та індурація підшкірної клітковини, трофічні зміни  

розвиваються на тлі дерматиту. Крім того, локалізація змін шкіри не завжди типова. 

У зв'язку з цим виникає потреба в проведенні диференціальної діагностики з такими  

шкірними захворюваннями, як індуративна еритема і хвороби нервової системи. 

Також необхідно проводити диференціальний діагноз ПТФС з захворюваннями, які  



супроводжуються розвитком хронічної ішемії тканин кінцівки з прогресуючими  

симптомами трофічних розладів (облітеруючий атеросклероз, ендартеріїт і тромбангіїт). 

Обґрунтування та формулювання клінічного діагнозу хворого (з урахуванням класифікації  

захворювання, наявності ускладнень і супутньої патології).  

Приклад: 

1) основний - ПТФС стегново-підколінного сегмента, локалізований тип, набрякова форма  

в стадії компенсації; 

2) ускладнення — гострий венозний тромбоз стегново-підколінного сегмента (якщо є); 

3) супутня патологія (якщо є). 

Лікування хворого з ПТФС. 

Вибір лікувальної тактики. Існує консервативне та хірургічне лікування ПТФС. 

Основний метод лікування ПТФС - консервативний, хоча на думку B. C. Савельєва,  

консервативне лікування дає позитивний ефект приблизно у 8% хворих. Однак у зв'язку з  

тим, що результати оперативного лікування не можна назвати досить ефективними,  

хірургічний метод лікування ПТФС застосовують тільки при важкому прогресуючому  

перебігу захворювання. Провідне місце в консервативному лікуванні займає компресійна 

терапія кінцівки з допомогою еластичного бинтування (еластичними бинтами) або  

"компресійного трикотажу" (носіння еластичних чулків, колготи, гольфи), бажано  

постійно зі зняттям їх на ніч. Найбільш ефективним в цьому плані є застосування  

компресійної цинк-желатинової пов'язки - "чобітка" Унна, яка накладається на 1,5-2 міс,  

що призводить до значного зменшення набряку кінцівки і до загоєнню трофічних виразок; 

 її рецепт: Zinci oxydati, Gelatini аа 60,0, Glycerini 200,0, Aqvae destillatae 180,0. 

Медикаментозна терапія спрямована на зменшення набряку, поліпшення обмінних  

процесів в тканинах кінцівки та венозної гемодинаміки, корекцію гемокоагуляції,  

боротьбу з дерматитом, інфекцією у виразці, на - стимулювання загоєння виразки –  

сечогінні; вітамінотерапія, дезагреганти, гемокоректори, при необхідності –  

антикоагулянти, а також венотоніки - венорутон, троксевазин, диовенор, детралекс,  

флебодіа; при наявності трофічної виразки - мазеві препарати протимікробної,  

санаційної дії в 1-й Фазі раневого процесу в основному на гідрофільній основі –  

левоміколь, левосин, левоміколь-М, диоксиколь, офлокаин, мірамістину 0,5%, нитацид і  

метрогіл-гель (для впливу на неклостридіальну анаеробну флору), аргосульфан (срібна 

сіль сульфатіазолу), тітриолін-крем (діючий початок — екстракт масла чайного дерева),  

рідка форма йоддицерину; для стимуляції грануляцій у 2-й фазі — метилурацил-дарниця  

(5%), стрептонітол, іруксол (з ферментним компонентом), інші-індиферентні мазі, які  

містять антибіотик або антисептик (фурацилиінова, стрептоцидова, синтоміцинова 

 емульсія, тетрациклінова, гентаміцинова та ін); в 3-й фазі - епітелізації і рубцювання –  

обліпихова олія, метилурацил 10%, куріазон (краплі і желе); універсальний (для всіх фаз) 

препарат для місцевого застосування на гідрофільній основі - комплар 

(димексид, діоксидин, анестезин, екстракт аринии), гентаксан. 

Доцільно застосування фізіотерапевтичного лікування - іоногальванізація з йодистим  

калієм, курси сірководневих, радонових та інших ванн, електрофорез з лідазою та ін, 

пневмомасаж нижніх кінцівок тривалістю дії 15-20 хв щодня курсом лікування 15 

процедур. 

Консервативна терапія ПТФС малоефективна, вона розрахована лише на відстрочку  

важких наслідків порушення венозної гемодинаміки і часто є симптоматичною,  

незважаючи на суворе дотримання її принципів. Захворювання неухильно прогресує.  

Тому в клінічній практиці застосовуються різні методи оперативного лікування ПТФС. 

Хірургічне лікування. Всі реконструктивні оперативні втручання при ПТФС діляться на  

дві групи:  

1) виконуються в 1-й стадії - оклюзії - спрямовані на нормалізацію або поліпшення  

кровотоку по глибоких венах і на створення додаткових шляхів венозного відтоку;  

2) виконуються в 2-й стадії - реканалізації - спрямовані на зниження гідростатичного  



тиску в глибоких венах, які відсторонюють скидання крові в поверхневі вени, зменшують  

артеріальний приплив у кінцівку. 

I група: 

1. Операції, які повністю усувають порушення магістрального венозного кровотоку: 

а) повна тромбінтімектоміі; 

б) протезування ділянки окклюзированной вени (сегментом здорової вени, синтетичним  

протезом). 

2. Операції, які покращують магістральний венозний кровотік: 

а) часткова тромбінтімектомія; 

б) бужування окклюзированной вени; 

в) фасциопластика - операція Аскара-Зеленіна (розсічення заднього доступу на гомілці 

 глибокої фасції і зшивання її у вигляді дуплікатури - звужується м'язовий футляр, який  

призводить до більш щільного здавлення глибоких вен у період м'язових скорочень,  

майже повністю усуває відносну клапанну недостатність глибоких вен, покращує насосну  

функцію литкових м'язів); 

г) створення додаткових шляхів венозного відтоку – операції обхідного шунтування  

Пальма-Эсперона (в стегново-клубовому сегменті) і Уорена-Тайра (в стегново- 

підколінному сегменті). 

II гр у п п а: 

1. Операції, які знижують гідростатичний (гравітаційний) тиск стовпа венозної крові,  

запобігають ретроградному струму венозної крові та її депонування в дистальних відділах  

кінцівки: 

а) створення штучних клапанів — экстравазальный Псатакіса з сухожилля m. gracillis і  

інтравазальний Караванова з гирла v. Saphena magna 

б) резекцію глибоких вен у різних сегментах - операція Бауера (резекція підколінної вени,  

1948), операція Лінтона-Харді (резекція стегнової вени, 1948), дистальна резекція  

задньовеликогомілкових вен у нижній третині гомілки (А. Н. Веденський, 1976). 

2. Операції, які усувають скидання крові в поверхневі вени: 

а) венектомія за Бебкокку-Нарату; 

б) операція Лінтона - субфасціальна перев'язка комунікантних вен з медіального доступу  

(1938); 

в) операція Фельдера - субфасціальна перев'язка комунікантних вен із заднього доступу  

(1955); 

г) операція Коккета - надфасціальна перев'язка комунікантних вен в ділянці внутрішньої  

кісточки. 

3. Операції, спрямовані на зменшення артеріального притоку у кінцівку - звуження  

магістральних артерій, їх резекція. 

Правила ведення післяопераційного періоду, заходи щодо профілактики, діагностики і 

лікування можливих післяопераційних ускладнень при даному захворюванні. 

Стабільність результатів оперативного лікування багато в чому залежить від планомірного  

періодичного проведення курсів консервативної терапії, санаторно-курортного лікування,  

організації раціонального режиму роботи і відпочинку, включаючи працевлаштування. 

Крім медикаментозної терапії ПТФС, надзвичайно велике значення має застосування  

еластичних пов'язок і організація раціонального режиму фізичних навантажень. 

Орієнтиром для правильного вибору рухового режиму є контроль ступеня набряку  

кінцівки. Зменшення надлишкової маси тіла, нормалізація діяльності кишківника, 

 обмеження фізичних навантажень - основні лікарські рекомендації при ПТФС. Хворий  

повинен під час денного відпочинку займати підняте положення ніг, краще лежачи.  

Благотворний вплив на кровообіг в нижніх кінцівках має плавання. Протипоказані 

перегрівання на сонці, гарячі загальні та ножні ванни. Профілактика ПТФС полягає в  

своєчасному та ефективному лікуванні гострого венозного тромбозу, в тривалому  

застосуванні компресійної терапії та підтримуючої антикоагулянтної терапії (непрямі 



антикоагулянти) в періоді реабілітації. 

При ПТФС можливе виникнення таких невідкладних станів, як тромбоемболія легеневої  

артерії, кровотеча з варикозних вен, які потребують надання невідкладної медичної  

допомоги (див. відповідні методичні вказівки). 

При ПТФС необхідно вміти виконувати лікарські, діагностичні і лікувальні маніпуляції:  

функціональні проби на визначення прохідності глибоких вен ("маршові" і Пратта-1),  

еластичне бинтування кінцівки, накладання цинк-желатинової пов'язки Унна. 

Еластичне бинтування кінцівки проводять щодня після нічного відпочинку і зменшення  

набряку на підняту кінцівку догори. Починають з циркулярних турів на стопі. Потім  

роблять 2-3 вісьмиобразних турів на гомілковостопний суглоб, далі переходять на  

накладення черепицевидної пов'язки на гомілку і стегно до пахової, закріплюючи бинт  

спеціальною застібкою. Знімають пов'язку на ніч. При проведенні еластичного  

бинтування кінцівки необхідно дотримувати наступні рекомендації: 

- пов'язка повинна досягати проксимальних суглобів пальців стопи і захоплювати п'яту; 

- тиск бинта повинен плавно послаблюватися від кісточок в проксимальному напрямку. 

Накладання цинк-желатинової пов'язки Унна ("чобітка" Унна). 

Рецепт цинк-желатинової пасти: Zinci oxydati, Gelatini аа 60,0, Glycerini 200,0, Aqvae  

destillatae 180,0. Гліцерин і желатин надають заспокійливу і болезаспокійливу дію на  

шкіру і виразку, а окис цинку володіє легкими антисептичними властивостями, сама  

пов'язка має виражену компресійну дію. 

Перед накладенням пов'язки в умовах стаціонару перебування у ліжку з піднятим ножним  

 кінцем протягом доби для зменшення набряку м'яких тканин. 

Техніка накладання цинк-желатинової пов'язки. 

Необхідно, щоб паста була дуже теплою, але не гарячою (її розігрівають на водяній бані).  

Правильне накладення пов'язки — від основи пальців стопи до колінного суглоба,  

кінцівку піднята догори на 45°. Починають з того, що ногу бинтують марлевим бинтом не  

туго, в один шар, від підстави пальців до коліна, дуже рівно, без складок (особливо на  

стопі і вздовж гребеня і медіальної поверхні великогомілкової кістки), модулюючи бинт за  

формою гомілки за допомогою надрізів бинта, де це потрібно. Потім за допомогою  

широкого (5-6 см) пензлика наносять на бинт пасту, зверху знову бинтують ногу так само,  

як в перший раз, на бинт знову наносять пасту і так накладають їх в 3-4 шари. 

Чобіток, який утворився, закривають бинтом. Після охолодження і висихання (приблизно  

через годину) чобіток ущільнюється і хворий може ходити, наступати на хвору ногу. 

Якщо немає гострих запальних явищ в ділянці виразки і густих виділень з неї і тим  

більше, якщо немає виразки, такий чобіток накладають на 3-4 тижнів, а потім його  

знімають і накладають новий, так як значно зменшується набряк і чобіток стає дуже  

вільним, не чинячи компресійного дії. При гострих запальних явищах у виразці чобіток  

доводиться міняти через 8-10-12 днів (2-3 рази за курс лікування). В цілому, "чобіток"  

Унна накладають на 1,5-2 міс. 

При ПТФС можливе виникнення ускладнення захворювання - гострого тромбозу  

глибоких вен у пошкодженому сегменті, яке потребує ургентної госпіталізації (бажано в  

спеціалізоване судинне відділення) та інтенсивному лікуванні. 

Принципи проведення експертизи непрацездатності та диспансеризації хворого при  

ПТФС.  Хворі з ПТФС з вираженою хронічною недостатністю (з трофічними виразками)  

часто або мають знижену працездатність, або втрачають її зовсім, а тому потребують в  

оформленні інвалідності III або II груп та перебування на диспансерному спостереженні у  

хірурга з систематичним проведенням курсів планової консервативної терапії (бажано в  

умовах стаціонару) і навіть за показами – хірургічного лікування. 

VІ. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня знань. 

Ситуаційні задачі. 

1. Хворий 37 років поступив зі скаргами на набряк лівої ноги, варикозне розширення вен 

на стегні і в нижній частині живота, часто рецидивуючу трофічну виразку на внутрішній 



поверхні лівої гомілки. Вищевказані скарги з'явилися 3 роки тому після операції 

апендектомії, коли розвинувся набряк і ціаноз лівої нижньої кінцівки. При контрастній 

дистальній висхідній і тазової флебографії встановлено, що глибокі вени гомілки і 

стегнова вена реканалізовані, є оклюзія лівої клубової вени і перфорантний скид крові з 

глибоких вен у поверхневі вени нижньої третини гомілки. Виберіть правильний діагноз: 

 а) варикозна хвороба лівої нижньої кінцівки в стадії декомпенсації;  

б) варикозна хвороба лівої нижньої кінцівки в стадії субкомпенсації; 

 в) посттромбофлебітична хвороба лівої нижньої кінцівки у стадії трофічних розладів; 

 г) гострий висхідний тромбофлебіт великої підшкірної вени стегна;  

д) гострий тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки. 

1. а. 

2. б. 

3. в* 

4. г 

5. д 

2. Ви оглядаєте хвору 27 років, у якої близько року тому з'явилися помірно розширені 

поверхневі вени на лівій гомілці. Трофічних розладів шкіри немає. Проба Троянова-

Тренделенбурга позитивна. При радіонуклідної флебографии встановлена неспроможність 

перфорантних вен в середній і нижній третинах гомілки. Цій хворій слід рекомендувати:  

а) консервативне лікування у вигляді носіння еластичних бинтів;  

б) операцію Троянова-Тренделен-бурга при ускладненні перебігу захворювання 

висхідним тромбофлебітом великої підшкірної вени стегна;  

в) склерозування вен;  

г) радикальну флебектомію з перев'язкою перфорантних вен;  

д) операцію в обсязі перев'язування великої підшкірної вени у гирла і перев'язки 

неспроможних перфорантних вен. 

1. а. 

2. б. 

3. в. 

4. г.* 

5. д. 

3. Для посттромбофлебітичного синдрому не характерно:  

а) гіперпігментація шкіри 

б) застійний дерматоз і склероз 

в) утворення трофічних виразок 

г) бліда "мармурова" шкіра 

д) вторинний варикоз поверхневих вен 

1. а. 

2. б. 

3. в. 

4. г*. 

5. д. 

4. Хвора 53 років поступила у хірургічний стаціонар зі скаргами на набряк лівої нижньої 

кінцівки, який виник 2 тижні тому після фізичного навантаження. В анамнезі - 20 років 

страждає варикозним розширенням вен нижніх кінцівок, 2 тижні тому був епізод 

кровотечі з виразки 12-палої кишки . При огляді - ліва нижня кінцівка набрякла : стегно 

+10см, гомілка +7см, активні рухи і чутливість збережені. На ультразвуковому 

ангіоскануванні – тромбоз загальної стегнової вени з явищами флотації. Яка лікувальна 

тактика найбільш доцільна?  

а) Ендоваскулярна імплантація кава-фільтру   

б) Екстрена тромбектомія   

в) Консервативне лікування   



г) Планова тромбектомія   

д) Операція Пальма   

1. а* 

2. б. 

3. в. 

4. г. 

5. д. 

5. Хвора, 35 років, страждає на післятромбофлебітичний синдром лівої нижньої кінцівки. 

Має місце варикозне розширення підшкіряних вен гомілки, стегна, біль та набряк лівої 

нижньої кінцівки. При флебографії виявлена оклюзія стегневої вени. Ваша тактика 

оперативного лікування? 

а) Операція Хюсні   

б)Операція Лінтона  

в)Перев’язка поверхневих вен за Шеде-Кохером 

г) Венектомія за Наратом 

д) Венектомія за Маделунгом 

1. а* 

2. б. 

3. в. 

4. г. 

5. д. 

6.Хвора, 47 років, перенесла 3 роки тому гострий тромбоз глибоких вен здухвинного 

сегменту зправа. Наразі турбують біль, важкість, значний набряк правої нижньої кінцівки. 

При обстеженні виявлено значний набряк стегна та гомілки, бура індурація шкіри у 

нижній третині гомілки, варикозно розширені поверхневі вени на гомілки. Ваша тактика 

оперативного лікування? 

а) Операція Пальма   

б)Операція Лінтона  

в)Перев’язка поверхневих вен за Шеде-Кохером 

г) Венектомія за Наратом 

д) Венектомія за Маделунгом 

1. а* 

2. б. 

3. в. 

4. г. 

5. д. 

7. Які основні скарги характерні для ПТФС?  

а)Різкий нестерпний раптовий біль у нижній кінцівці, її оніміння і похолодання; 

затруднення активних рухів в гомілково-ступневому суглобі, суглобах ступні.  

б) Наростаючий біль у нижній кінцівці, швидкий набряк її, синюшне забарвлення шкірних 

покривів 

в) Поступово виниклий і наростаючий біль у нижній кінцівці, набряк її, гіперпігментація 

шкірних покривів, наявність трофічних змін на гомілці. 

г) Поступово наростаючий біль у нижній кінцівці, її оніміння і похолодання; затруднення 

активних рухів в гомілково-ступневому суглобі, суглобах ступні. 

д) Поступово наростаючий біль у нижній кінцівці, її набряк, оніміння і похолодання, 

відсутність активних і затруднення пасивних рухів в гомілково-ступневому суглобі, 

суглобах ступні. 

1. а 

2. б. 

3. в.* 

4. г. 



5. д. 

8. Хворий К. 35 років, працює маляром на будівництві понад 10 років. Звернувся зі 

скаргами про відчуття заніміння та важкості в правій руці, виражену венозну сітку в 

верхній третині плеча, періодичний набряк кінцівки. Хвороба за останні кілька років 

прогресувала. 

Який діагноз можна запідозрити у хворого? 

а) тромбоемболія артерій верхньої кінцівки; 

б) синдром грудного виходу; 

 в) синдром Паркса-Вебера-Рубашова; 

 г) гострий тромбофлебіт вен верхньої кінцівки;  

д) синдром Педжета-Шреттера. 

1. а 

2. б* 

3. в 

4. г 

5. д 

9. Вкажіть функціональні проби для визначення стану клапанів глибоких вен нижніх 

кінцівок. 

а. Пратта, Шейніса, Тальмана; 

б. Броди-Троянова-Тренделенбурга, Гоккенбруха; 

в. Мейо-Пратта, Дельбе-Пертеса; 

г. Левенберга, Хоманса, Мозеса; 

д. Іпсена, Леньель-Лавестіна. 

1. а 

2. б 

3. в* 

4. г 

5. д 

10. Організація тромбу завершується: 

а. На 5-7 добу; 

б. На 10-14 добу; 

в. На 21-30 добу; 

г. Через 2-3 місяці; 

д. Через 1 рік. 

1. а 

2. б* 

3. в 

4. г 

5. д 

 

VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття 

Розподіл балів, що присвоюються студентам: 

При засвоєнні теми за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною 

(традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:  

 

Оцінка Бали 

“5”(відмінно)  3,5 

“4” (добре)   3 

“3”(задовільно) 2 

“2” (незадовільно)  0 



 

Технологічна карта заняття 

№ 

п/п 

Основні етапи заняття, їх 

функції та зміст 

Рівен

ь 

засво-

єння 

Методи 

контролю і 

навчання 

Матеріали 

методичного 

забезпечення 

Розпод

іл часу 

(хв.) 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

Підготовчий етап 

Організаційні заходи 

Постановка навчальних 

цілей та мотивація 

 

Контроль вихідного 

рівня знань, навичок, 

умінь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне  

опитування 

Тести ІІ р. 

 

 

 

П.1 "Актуальність 

теми" 

П.2 "Навчальні 

цілі" 

 

Таблиця:  

ПТФС. 

Класифікація 

 

 

1-2 

3 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний етап 

Вміти складати план 

обстеження хворого на 

ПТФС, проводити аналіз 

даних спеціальних 

методів обстеження:. 

Вміти визначати тактику 

ведення хворого та 

підготовки до 

оперативного втручання, 

обсяг і вид оперативного 

лікування у конкретного 

хворого   

Вміти проводити 

диференційну 

діагностику ПТФС та 

інших захворювань. 

Вміти визначати прогноз 

захворювання й 

оцінювати 

працездатність у 

конкретного хворого з 

ПТФС. 

 

 

ІІІ 

 

 

 

 

ІІІ 

 

 

 

 

ІІІ 

 

 

 

 

ІІІ 

 

 

 

 

Професійний 

тренінг у 

вирішенні 

нетипових 

клінічних 

задач. 

 

Практичний 

тренінг 

 

Хворі у відділенні 

судинної хірургії, 

ультрасонограми,  

рентгенограми 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

Заключний етап 

Контроль та корекція 

рівня професійних вмінь 

та навичок 

 

Підведення підсумків 

заняття 

 

ІІІ 

 

Індивідуальни

й контроль 

навичок 

Тести. 

Задачі. 

 

 

Тести. 

Задачі. 

 

“Короткі” 

методичні 

вказівки до робо-

ти на 

 

20 

 

 



Домашнє завдання 

(основна і додаткова 

література за темою) 

практичному 

занятті. 

 

 


