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КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 

Хронічні захворювання вен (ХЗВ) – усі морфологічні й функціональні порушення 

венозної системи. Основними нозологічними формами ХЗВ є варикозна хвороба нижніх 

кінцівок, посттромботична хвороба нижніх кінцівок, ангіодисплазії (флебодисплазії). 

Варикозна хвороба (ВХ) – захворювання, що характеризується первинною варикозною 

трансформацією поверхневих вен. 

Посттромботична хвороба/синдром (ПТХ) – захворювання, обумовлене органічним 

ураженням глибоких вен унаслідок перенесеного тромбозу. 

Ангіодисплазії – вроджені  аномалії розвитку судинної системи. 

Хронічна венозна недостатність (ХВН) – патологічний стан, обумовлений порушенням 

венозного відтоку, що проявляється характерними симптомами (набряк, шкірні зміни й 

трофічні виразки). 

Флебопатія – поява ознак ХВН або суб’єктивних симптомів (біль, тяжкість, 

стомлюваність тощо) у осіб без органічного враження венозного русла. 

АНАТОМІЧНА НОМЕНКЛАТУРА 

  

Анатомічна термінологія Термінологія Міжнародної Спілки 

флебологів 

Глибокі вени 

Стегнова вена Загальна стегнова вена 

Стегнова вена 

Глибока вена стегна або глибока стегнова вена 

Внутрішня огинаюча стегнова вена 

Зовнішня огинаюча стегнова вена 

Підколінна вена 

Глибокі вени гомілки Глибокі вени гомілки 

- камбалоподібні вени 

Литкові вени 

- медіальні 

- латеральні 

- міжглава (intergemellar) 

Колінні вени Колінне венозне сплетення 

Передні великогомілкові вени  

Задні великогомілкові вени  

Малогомілкові вени Малогомілкові вени 

Внутрішні підошовні вени 

Зовнішні підошовні вени 

Глибока підошовна венозна дуга 

Глибокі плеснові вени (стопові й тильні) 

Глибокі пальцеві вени (стопові й тильні) 
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Вени стопи 

Поверхневі вени 

Велика підшкірна вена Велика підшкірна вена 

Зовнішня соромітна вена  

Поверхнева вена, що огинає клубову кістку  

Поверхнева надчеревна вена  

Поверхнева дорсальна вена клітора чи 

статевого члена 

 

Передні вени статевих губ  

Передні вени мошонки  

Додаткова підшкірна вена Передня додаткова підшкірна вена 

Задня додаткова підшкірна вена 

Поверхнева додаткова підшкірна вена 

Мала підшкірна вена Мала підшкірна вена 

Приустеве розширення малої 

 підшкірної вени  

Поверхнева додаткова мала підшкірна вена 

Передня стегнова огинаюча вена 

Задня стегнова огинаюча вена 

Міжсафенна вена 

Латеральна венозна система  

Дорсальна венозна сітка стопи  

Дорсальні венозні дуги стопи  

Дорсальні плеснові Поверхневі плеснові вени (дорсальні й 

стопові) 

Венозна сітка стопи Підшкірна венозна сітка стопи 

Венозна дуга стопи 

Плеснові вени стопи 

 

Поверхневі пальцеві вени (дорсальні й 

стопові) 

Латеральна крайова вена  

Медіальна крайова вена  

Перфорантні вени 

Перфорантні вени стопи Тильні чи міжголівчасті 

Медіальні 

Латеральні 

Підошовні 

Кісточкові Медіальні 

Передньокісточкові 

Латеральні 

Перфоранти гомілки Медіальні 

  Паратибіальні 

  Задньовеликогомілкові (Кокетта) 

Передні 

Латеральні 

Задні 

- медіальні литкові 

- латеральні литкові 

- міжглаві (intergemellar) 

- параахілярні 
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Перфоранти ділянки колінного суглобу Медіальні 

Супрапателярні 

Латеральні 

Інфрапателярні 

Підколінні 

Перфоранти стегна Медіальні 

 Стегнового каналу 

 Пахові 

Передні 

Латеральні 

Задні 

 Задньолатеральні 

 Сідничні 

 Задньомедіальні 

Промежинні 

Сідничні перфорантні вени Верхньосідничні 

Середньосідничні 

Нижньосідничні 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН 

І ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ 

Класифікація ХЗВ повинна відповідати як запитам повсякденної практики, так і 

потребам дослідницької роботи в галузі флебології. У світі практично повсюдно 

використовують класифікацію СЕАР. 

ВИЗНАЧЕННЯ В КЛАСИФІКАЦІЇ 

Телеангіектазії – розширені внутрішньошкірні вени діаметром до 1,0 мм.  

Ретикулярні варикозні вени – розширені звивисті підшкірні вени діаметром від 1 

до 3 мм . Не вважаються патологічно зміненими видимі через шкіру вени в людей із 

світлою шкірою (посилений венозний рисунок). 

Варикозні вени – підшкірні розширені вени діаметром 3 мм чи більше в 

положенні стоячи. Зазвичай мають вузлуватий (мішкоподібний) звивистий (змієподібний) 

вигляд. 

Corona phlebectatica – густа сітка з багатьох мілких внутрішньошкірних вен у 

ділянці гомілок і на стопі. 

Набряк – збільшення кінцівки, що визначається візуально й пальпаторно за 

рахунок зростання об’єму інтерстиціальної рідини. 

Гіперпігментація – зміна кольору шкірних покривів гомілки, що полягає в появі 

коричневого відтінку різного ступеня інтенсивності вшд синьоватого до коричневого. 

Локалізується зазвичай у нижній третині гомілки, але може розповсюджуватися на 

сегменти гомілки й на стопу. 
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Ліподерматосклероз – локалізоване ущільнення (фіброз) шкіри й підшкірних 

тканин. 

Екзема – еритематозний дерматит, який може прогресувати до утворення пухирів, 

мокнення чи висипань, що лущаться, на шкірі ноги. Часто локалізується поблизу 

варикозних вен, але може розташовуватися в будь-якому місці на нижній кінцівці. 

Атрофія біла – округлої форми невелика ділянка шкірних покривів, що має білий 

(світлий) колір, розташований, як правило, в зоні гіперпігментації. Розцінюється як 

передвиразковий стан. 

Венозна трофічна виразка – дефект шкіри й тканин, що лежать глибше, який 

виникає внаслідок ХВН. Найчастіше виникає в нижній третині гомілки на медіальній 

поверхні. 

Клінічний розділ (С) 

У цій частині класифікації описують клінічний статус пацієнта. Приводом для 

віднесення хворого до того чи іншого класу слугує наявність у нього найбільш 

вираженого об’єктивного симптому ХЗВ. 

С0 – немає видимих чи пальпованих ознак ХЗВ 

С1 – телеангіектазії чи ретикулярні варикозні вени 

С2 – варикозно змінені підшкірні вени (діаметр більше 3 мм) 

С3 – набряк 

С4 – трофічні зміни шкіри й підшкірних тканин 

 a – гіперпігментація і/або венозна екзема 

 b – ліподерматосклероз і/або біла атрофія шкіри 

С5 – венозна виразка, що загоїлася 

С6 – відкрита венозна виразка 

Якщо крім об’єктивних ознак захворювання виявляють суб’єктивні (біль, тяжкість, 

стомлюваність, свербіж, печіння, мурашки, нічні судоми), до позначення клінічного класу 

додають літеру S (симптоматичний перебіг). Якщо пацієнт не висуває скарг, то 

використовують літеру А (асимптомний перебіг). 

Етіологічний розділ (E) 

Про форми ХЗВ доцільно вести мову при описі етіології захворювання: 

Ec – вроджене захворювання 

Ep – первинне захворювання 

Es – вторинне захворювання 

En – не вдається встановити етіологічний фактор 

Анатомічний розділ (А) 
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У ньому вказують, у якій частині венозної системи нижніх кінцівок виявлені 

патологічні зміни. 

As – поверхневі вени 

Ap – перфорантні вени 

Ad – глибокі вени 

An – не вдається виявити зміни в венозній системі 

Ураження може локалізуватися в одній (наприклад, Ad) або в декількох системах 

одночасно (As, p, d). 

Патофізіологічний розділ (P) 

Він призначений для опису характеру порушень венозної гемодинаміки. 

Pr – рефлюкс 

Po – оклюзія 

Pr,o – поєднання рефлюксу й оклюзії 

Pn – не вдається виявити зміни в венозній системі 

Рівень діагностичних дій (L) 

LI – клінічне обстеження +/- ультразвукова допплерографія 

LII – клінічне обстеження + ультразвукове ангіосканування +/- плетизмографія 

LIII – клінічне обстеження + ультразвукове ангіосканування + флебографія або 

флеботонометрія, або спіральна комп’ютерна томографія, або магнітно-

резонансна томографія 

ПРИКЛАД ДІАГНОЗУ ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ СЕАР 

Пацієнтка звернулася до флеболога 21.09.2007 р. Висуває скарги на наявність 

варикозно змінених вен на лівій нижній кінцівці, набряки дистальних відділів гомілки, 

біль і тяжкість у литкових м’язах у другій половині дня. Виконане ультразвукове 

ангіосканування: глибокі вени – без патології, клапанна недостатність великої підшкірної 

вени на стегні, неспроможність перфорантної вени в середній третині стегна. 

Формулювання діагнозу згідно з класифікацією СЕАР: 

Діагноз. Хронічне захворювання вен лівої нижньої кінцівки: C3S, Ep, As,p, Pr; 

21.09.2007; LII.  

При проведенні наукових досліджень, підготуванні монографій, методичних 

рекомендацій, публікацій у медичних журналах, дисертаційних робіт необхідно 

використовувати класифікацію СЕАР. 

 

ПАТОГЕНЕЗ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН 
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Єдиного трактування патологічних змін у венах нижніх кінцівок немає. Це 

стосується як макрогемодинаміки, так і мікроциркуляції, а тим більше варіантів і 

послідовності гістохімічних змін. 

Генетичний базис для варикозної трансформації залишається до кінця незрозумілим 

на сьогодні. Очевидно, що важливу роль відіграють певні генні мутації, що виступають в 

якості неусувного фактора ризику ХЗВ. Численні події, що відбуваються в процесі 

формування й маніфестації ХЗВ, можна поділити на дві великі групи: хронічне запалення й 

зміна венозного відтоку. 

При гістологічних і ультраструктурних дослідженнях у хворих із ХЗВ виявляють 

гіпертрофію стінки варикозних вен із збільшенням кількості колагену, а також одночасним 

порушенням архітектоніки гладеньком’язових клітин і еластинових волокон. У культурі 

гладеньком’язових клітин, отриманих із стінки варикозної вени, відмічається порушення 

синтезу колагену із збільшенням волокон I типу й зменшенням волокон III типу. Колаген I типу 

зумовлює підвищену ригідність сполучної тканини з явищем залишкової деформації. Колаген III 

типу, навпаки, підвищує її еластичність із збереженням вихідної форми. У стінці здорової 

вени превалює колаген III типу. При варикозній хворобі спостерігається збільшення 

колагену I типу. Синтез колагену III типу в культурі гладеньком’язових клітин і 

фібробластів при варикозній хворобі знижений, що підтверджує факт наявності 

системності даного порушення. Із часом різноспрямовані процеси синтезу й деградації 

призводять до появи гіпертрофованих і атрофованих сегментів вени. 

Дизрегуляція синтезу колагену, що відмічається при ХЗВ, знижує еластичність стінки 

вени й створює умови для її просторової деформації (варикозна трансформація). У стінці 

варикозних вен при цьому відмічається чергування сегментів судини з гіпертрофованою 

стінкою й атрофованих ділянок, що включають невелику кількість гладеньком’язових волокон і 

незначну кількість міжклітинної речовини. Деградація протеїнів, що формують позаклітинний 

матрикс, відбувається в результаті впливу протеолітичних ферментів, що синтезуються 

ендотеліоцитами й макрофагами, – матриксних металопротеїназ (MMPs). При цьому 

виявляється збільшення рівня цитокінів, зокрема, трансформируючого фактора росту 

фібробластів. Взаємодії протеолітичних ензимів, їх інгібіторів і цитокінів дозволяють понять 

механізм змін у стінці варикозних вен, де виявляють велику кількість мастоцитів, ферменти яких 

активують MMPs, що руйнують позаклітинний матрикс. 

На даний час точно не відомі всі механізми, що викликають запалення в венозній стінці й 

клапанах. Важливу роль в цьому процесі відіграють гемодинамічні характеристики кровотоку. 

Одною з них є зміна «сили зсуву». Тривалий застій венозної крові призводить до розтягнення 

стінки судини й деформації стулок клапанів. Виникає ретроградний кровотік, що знижує 
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тангенційну напругу венозної стінки. Навіть за відсутності рефлюксу венозний стаз викликає 

формування на поверхні ендотелію зон із низькою чи нульовою силою зсуву, що в свою чергу 

призводить до структурних змін венозної стінки. Усі ці події ініціюють запальні реакції за участю 

лейкоцитів і ендотеліоцитів із подальшими патологічними змінами в венозній стінці й клапанах. 

Запалення не є ключовим фактором розвитку ХВН і варикозної хвороби, але, тим не 

менш, може порушувати нормальну функцію клапанів вен. Цей факт підтверджує 

інфільтрація недостатніх клапанів великої підшкірної вени моноцитами вже на ранніх 

стадіях варикозної хвороби. Разом з цим, у аналізах крові з вен верхніх кінцівок 

виявляють вільні радикали й активовані лейкоцити, кількість яких прямо пов’язана зі 

стадією хвороби. 

Важливе значення в розвитку трофічних порушень при ХЗВ надається механізму так 

званої «лейкоцитарної агресії». Під впливом венозного стазу відбувається активація 

лейкоцитів у посткапілярних венулах, їх фіксація до ендотеліоцитів і вихід у паравазальний 

простір. Це підтверджується імунохімічними й ультраструктурними дослідженнями, а також 

збільшенням рівня активатора плазміногену в плазмі. Наступним етапом є розвиток 

фібросклерозу під контролем трансформуючого фактора росту - 1 – добре відомого 

стимулятора фіброзу. Активовані лейкоцити, виходячи в оточуючі тканини, стимулюють 

синтез фібробластами компонентів сполучної тканини. Їх кількість (відносно до 

еритроцитів) у венозному руслі враженої кінцівки значно вища, ніж у контралатеральній. 

Синтез матричних металопротеаз (MMP) і їх тканинних інгібіторів (TIMP) 

відбувається в усіх пацієнтів у зоні порушеної трофіки. Їх співвідношення й роль у 

патологічному процесі до кінця не зрозумілі. Безпосередньо навколо трофічної виразки 

синтезується ММР-9, а в самих венозних трофічних виразках, що зазвичай не заживають, 

виявлені ММР-1 і ММР-8. При цьому відмічене зменшення кількості інгібітору TIMP-1. 

Трофічні порушення шкіри у хворих на ХВН пов’язані з запальною реакцією. 

Екстравазація макромолекул (фібриногену й 2-макроглобуліну) та еритроцитів у 

інтерстиціальні тканини призводить до їх руйнування. Продуктам руйнування 

притаманний потужний хемотаксичний ефект, що формує первинний сигнал хронічного 

запалення. При ліподерматосклерозі й венозних виразках відмічене збільшення синтезу й 

найбільшої активності металопротеїназ (особливо ММР-2). Високий рівень ММР 

виявлений і в ексудаті з активних виразок. Концентрація TIMP-2 при ліподерматосклерозі й 

венозних виразках, навпаки, нижча. Неконтрольована активність ММР при ХЗВ призводить до 

руйнування позаклітинного матриксу й утворення венозних виразок, а також перешкоджає 

їх загоюванню. 
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ХВН перебігає з каскадом запальних реакцій у м’яких тканинах нижніх кінцівок. На 

першому етапі розвивається ліподерматосклероз, при якому на фоні збереженої 

архітектоніки м’яких тканин мікроскопічно визначається збільшення площини 

капілярного русла не за рахунок зростання їх абсолютного числа, а в результаті їх 

подовження й звивистості. Мікроскопічно це інфільтрація сосочкового шару шкіри 

моноцитами, макрофагами, сполучнотканинними протеїнами й фібрином, що 

концентрується навколо капілярів у вигляді «манжетки». У невеликих кількостях 

виявляють Т-лімфоцити й молекули міжклітинної адгезії-1 (ICAM-1). У цій стадії починає 

вироблятися судинний ендотеліальний фактор росту (VEGF), який призводить до 

збільшення проникності капілярів і неоваскуляризациї. Середній рівень VEGF у пацієнтів 

з ХВН 3-4 класів достовірно вищий, ніж у контрольній групі в здорових людей. 

ХЗВ викликають персистуючий венозний стаз у результаті недостатнього 

спорожнення вен нижніх кінцівок. При вираженій картині венозного застою 

приєднуються й клінічні прояви порушення лімфатичного відтоку, що дозволяє говорити 

про лімфовенозну недостатність. 

Патогенез варикозної трансформації вен є комплексним і мультифакторіальним 

процесом. Хоча загальні прояви ХЗВ у першу чергу пов’язані з клінічною маніфестацією 

й лабораторним підтвердженням дисфункції венозних клапанів із розвитком патологічних 

рефлюксів, на даний час найбільшу кількість прихильників має теорія вторинності 

клапанної неспроможності по відношенню до пошкодження венозної стінки, що має місце 

при ХЗВ. 

 

ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН 

 

Завданнями діагностичних дій при обстеженні пацієнта з підозрою на ХЗВ є:  

 1. Встановлення факту наявності ХЗВ; 

 2. Встановлення нозологічного варіанту ХЗВ; 

 3. Визначення стратегії лікування: чи необхідне використання хірургічних 

засобів корекції захворювання або слід обмежитися консервативними методами; 

 4. Визначення тактики лікування: яку лікувальну методику (або їх поєднання) 

треба застосувати; 

 5. Об’єктивна оцінка ефективності лікувальних дій 

Методами діагностики хронічних захворювань вен, які дозволяють вирішувати поставлені 

завдання, служать:  

 - клінічне обстеження (огляд, пальпація, збір скарг, анамнезу); 
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 - фотоплетизмографія; 

 - ультразвукова допплерографія; 

 - ультразвукове ангіосканування; 

КЛІНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 

Усі діагностичні заходи починають з клінічного обстеження. Не можна назвати 

вірною практику проведення огляду пацієнта лише після того, як йому буде виконане 

якесь інструментальне обстеження. Його дані можуть вплинути на думку лікаря й 

спотворити подальший хід діагностичного пошуку. 

Під клінічним обстеженням мається на увазі облік скарг хворого, цілеспрямований 

збір анамнезу, візуальна оцінка проявів захворювання. 

Скаргами (суб'єктивними ознаками), відносно специфічними для хронічної 

венозної недостатності слід вважати: 

 Біль в литкових м’язах (тупий ,ниючий) 

 Тяжкість в литкових м'язах 

 Стомлюваність ніг (зниження толерантності до статичних навантажень) 

 Свербіж , печіння 

Хоча характеристики цих скарг можуть бути досить варіабельними, зазвичай 

відмічаються такі закономірності:  

 вони посилюються при недостатній активності м'язової помпи гомілки 

(тривале положення «стоячи» чи «сидячи») або на кінець дня; 

  регресують при м'язовій активності гомілок, після відпочинку в 

горизонтальному положенні чи при використанні медичних компресійних виробів; 

 можлива сезонна й щомісячна зміна інтенсивності проявів венозної 

недостатності; 

 у жінок молодого й середнього віку скарги можуть посилюватися перед 

менструацією. 

Описані скарги широко розповсюджені в популяції й зустрічаються незалежно від 

наявності чи відсутності патології периферичних вен, більшою мірою в жінок. 

Розповсюдженість симптомів має тенденцію збільшуватися з віком незалежно від статі. 

Рівень кореляції між вираженістю вказаних симптомів і клінічними проявами 

захворювання вен низький і не має прямої діагностичної цінності. Слід зазначити, що 

судоми в м’язах гомілок не є специфічним симптомом венозної недостатності. 

Коментар. Оцінка кореляції між патологією вен нижніх кінцівок і симптомами, 

що традиційно відносяться до «венозних», в більшості випадків проводилася в 

поперечних популяційних дослідженнях. Рівень доказовості висновків цього 
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розділу можна оцінити як 2В. Більш достовірні дані можуть бути отримані при 

проведенні широкомасштабних епідеміологічних досліджень. 

Об’єктивними ознаками ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН є: 

 телеангіектазії 

 варикозне розширення вен  

 набряк 

 трофічні розлади. 

Указані симптоми можуть бути виявлені в різноманітних поєднаннях. Виявлення 

телеангіектазій, розширення внутрішньошкірних вен (ретикулярний варикоз) і вузлуватої 

трансформації підшкірних вен, як правило, не викликає труднощів. Набряки нижніх 

кінцівок і трофічні зміни поверхневих тканин не є специфічними симптомами хронічних 

захворювань вен, тому їх виявлення потребує проведення ретельної диференційної 

діагностики. 

Можливості клінічного обстеження 

У результаті огляду, оцінки скарг і анамнестичних відомостей у більшості хворих 

можна визначити нозологічний варіант ХЗВ і стратегію лікування, тобто чи слід 

оперувати пацієнта або повинні бути використані тільки консервативні засоби лікування. 

Тільки клінічним обстеженням можна обмежитися у пацієнтів із будь-яким ХЗВ 

при безсумнівно ясному діагнозі в тому випадку, якщо хірургічне лікування 

застосовуватися не буде. За необхідності уточнення діагнозу, визначення стратегії й 

тактики лікування необхідне проведення інструментального обстеження. При 

використанні апаратних методик обстеження слід дотримуватися принципу поетапного 

наростання складності й дорожнечі дослідження. 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 

Ультразвукова допплерографія 

 При допплерографії отримують звукову інформацію, що дозволяє судити про 

наявність чи відсутність кровотоку по магістральних венах. За зміною звукових сигналів 

при проведенні функціональних тестів можна зробити висновок про напрям кровотоку, 

тобто виявити рефлюкс крові. 

Ознаками патології венозної системи є: 

 поява звукового сигналу в точці локації при проведенні проби Вальсальви; 

при використанні компресійних проб і тестів з імітацією ходьби поява 

звукового сигналу в момент розслаблення (або декомпресії) м’язів. Це 

свідчить про наявність рефлюксу крові; 
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 відсутність спонтанного й стимульованого звукового сигналу в точці локації 

свідчить про оклюзію судини; 

 відсутність зв’язку звукового сигналу з фазами дихання означає наявність у 

даному венозному сегменті колатерального кровотоку. 

Можливості ультразвукової допплерографії. Метод дозволяє виключити 

наявність венозної патології у хворих із неясним діагнозом. У пацієнтів з 

телеангіектазіями й ретикулярним варикозом (клас С1) інформації допплерографії 

достатньо для визначення тактики лікування. При варикозній хворобі без трофічних 

розладів можна обмежитися допплерівським дослідженням у випадку, якщо не планується 

оперативне лікування. При підозрі на посттромботичне ураження глибокого венозного 

русла та у хворих із флебодисплазіями даних допплерографії може виявитися 

недостатньо, у зв’язку з чим необхідне застосування інших діагностичних засобів. 

Поглиблене обстеження показане також пацієнтам із трофічними змінами поверхневих 

тканин. 

Ультразвукове ангіосканування 

Метод дозволяє одночасно візуалізувати досліджувану судину й визначати напрям 

кровотоку по ньому за допомогою програм допплерівського дослідження або кольорового 

кодування потоків крові.  

Ознаками інтактної вени є: 

 вільний від включень просвіт вени; 

 відсутність потовщення стінок вени; 

 розширення просвіту при проведенні проби Вальсальви й проксимальних 

компресійних проб; 

 локація збережених стулок венозних клапанів із типовими надклапанними 

розширеннями, що виникають при проведенні проби Вальсальви й 

проксимальних компресійних проб; 

 повна стискуваність просвіту при здавлюванні датчиком сканера. 

Ознаками первинного венозного рефлюксу (не посттромботичного ґенезу) є: 

 зміна кольорового коду при виконанні функціональних тестів у режимі 

кольорового кодування або 

 поява звукового сигналу в точці локації при проведенні проби Вальсальви; 

при використанні компресійних проб і тестів з імітацією ходьби в 

вертикальній позиції хворого – поява звукового сигналу в момент 

розслаблення (або декомпресії) м’язів. 
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Висновок про первинний рефлюкс можна зробити тільки у випадку, якщо в 

стінці вени або її просвіті не виявлені посттромботичні зміни (виражене потовщення 

стінки, внутрішньопросвітні включення). 

Ознаками посттромботичного враження вени є: 

 значне потовщення стінок вен, що зазвичай супроводжується наявністю 

внутрішньопросвітних включень; 

 «мозаїчний» кровотік (локація декількох сигналів різного кольору), що 

виявляється при кольоровому картуванні в вені з багатопросвітною 

реканалізацією; 

 відсутність стулок венозних клапанів у місцях їх типового розташування й, у 

зв'язку з цим, зникнення розширень надклапанних просторів при проведенні 

функціональних проб; 

 відсутність вени в типовому місці, що свідчить про її оклюзію; 

 відсутність зв’язку звукового сигналу з фазами дихання в підшкірних венах, 

що свідчить про наявність колатерального кровотоку. 

За наявності варикозного синдрому, в тому числі рецидивного, у пацієнта, якому 

планується хірургічне лікування, слід визначити та вказати в висновку: 

 діаметри неспроможної ВПВ в горизонтальному положенні: на рівні СФС; в 

середній третині стегна; в верхній третині гомілки, в середній третині гомілки 

 протяжність рефлюксу по ВПВ (від … і до…) 

 варіант будови неспроможної ВПВ 

 діаметри неспроможної МПВ у горизонтальному положенні: на рівні СПС, у 

верхній і середній третині гомілки; 

 протяжність рефлюксу по МПВ (від … і до…) 

 наявність, локалізацію і діаметр у вертикальному положенні неспроможних 

перфорантних вен стегна й гомілки, що мають зв’язок із варикозно зміненими 

підшкірними венами.  

Ультразвукове ангіосканування повинне обов'язково включати дослідження 

поверхневих і глибоких вен обох нижніх кінцівок.  

Можливості ультразвукового ангіосканування. Метод дозволяє поставити 

правильний діагноз і визначити стратегію й тактику лікування у більшості хворих із будь-

якими варіантами ХЗВ. Необхідність застосування більш складних діагностичних методів 

пов’язана з плануванням реконструктивних втручань у пацієнтів із 

посттромбофлебітичною хворобою й флебодисплазіями. 

Рентгеноконтрастна флебографія 
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Метод дозволяє візуалізувати глибокі й поверхневі вени та отримати вичерпну 

інформацію про морфологічні зміни венозної системи. Показанням до застосування 

флебографії сьогодні є тільки планування операції у пацієнтів з оклюзією (або аплазією) 

клубових вен. Використовують методику черезстегнової висхідної флебографії. 

Можливості флебографії. Інформація, отримана при контрастуванні венозного 

русла, дозволяє уявити анатомо-топографічні взаємовідносини в зоні планованої 

реконструкції (або стентування), вибрати місце розташування анастомозу.  

Додаткові методи дослідження 

Плетизмографія (оклюзійна, повітряна, фото-) оцінює порушення венозного 

відтоку, обумовлені як неспроможністю поверхневих і/або глибоких вен, так і венозною 

обструкцією. Оцінка носить якісний характер (порушення є/порушень немає) через слабку 

кореляцію між кількісними даними плетизмографії, вираженістю морфологічних 

порушень і даними інших методів дослідження. Плетизмографія може використовуватися 

для моніторингу змін функції венозного відтоку в процесі лікування пацієнтів з ХЗВ. 

Комп’ютерна томографія (спіральна КТ) для візуалізації венозної системи й 

тримірного моделювання в більшості випадків вимагає додаткового контрастування й не 

дає інформації про гемодинаміку. При ХЗВ спіральна КТ може бути корисною при 

рецидивах варикозної хвороби, високому розташуванні чи розсипному типі будови 

термінального відділу МПВ, варикозної трансформації вени Джіакоміні, вен зовнішніх 

статевих органів та в випадку тазового варикозу. 

Магнітно-резонансна томографія (у тому числі з посиленням гадолінієм), із 

урахуванням низької інвазивності, являє собою перспективний метод додаткової 

діагностики ХЗВ. 

Інтраваскулярна ультрасонографія – методика, що активно розвивається, 

орієнтована на забезпечення проведення ендоваскулярних утручань і ендоваскулярної 

діагностики. Галузь застосування при ХЗВ – діагностика особливостей ураження при 

стентуванні клубово-стегневого венозного сегменту у випадку його обструкції різного 

генезу. 

Реовазографія при хронічних захворюваннях вен не має діагностичної цінності. 

Немає достовірних даних про кореляцію між результатами реовазографії й симптомами, 

клінічними проявами ХЗВ або даними інших, загальновизнаних методів дослідження. 

Обстеження на вроджену тромбофілію. Пошук тромбофілій необхідний у 

пацієнтів молодого віку з посттромботичним ураженням глибоких вен. Інформація про 

наявність тромбофілію допомагає визначити тривалість антикоагулянтної терапії, 

встановити деякі обмеження в способі життя, розробити заходи профілактики в 
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тромбонебезпечних ситуаціях (у тому числі при планових хірургічних операціях або 

імобілізації). 

 

ЛІКУВАННЯ 

КОМПРЕСІЙНА ТЕРАПІЯ 

Компресійна терапія відіграє ключову роль у консервативному лікуванні захворювань 

вен. Вона може використовуватися самостійно або на додаток до хірургічного втручання 

і/або склеротерапії, забезпечуючи основні ефекти на рівні макро- й мікроциркуляторного 

русла. 

 Механізм дії компресії за відсутності венозного рефлюксу реалізується за рахунок: 

- посилення капілярного кровотоку;  

- зниження проникності стоншеної основної мембрани судин; 

 - зменшення внутрішньолімфатичного й інтерстиціального тиску; 

- зменшення інтерстиціального набряку; 

- зменшення вираженості венозної симптоматики. 

У випадку наявності венозного рефлюксу компресія додатково забезпечує: 

- усунення чи значне зменшення ретроградного кровотоку; 

- усунення патологічної венозної ємності; 

- зменшення набряку; 

- лікування трофічних порушень при ХВН, їх профілактика.  

Компресійна терапія може здійснюватися як еластичними, так і нееластичними 

виробами. 

ЕЛАСТИЧНЕ БИНТУВАННЯ 

Для компресійного лікування в залежності від поставленої мети можуть бути 

використані бинти короткої (подовження бинта не більше 70 %), середньої (збільшення 

початкової довжини при розтягненні на 70-140 %), і довгої розтяжності (більше 140 %). 

Нееластичні бандажі (наприклад, система CircAid®, цинк-желатинові пов’язки – чобіток 

Унна) не мають властивостей розтягнення. 

Даних про переваги того чи іншого способу бинтування (спіральне, у вигляді 

вісімки, циркулярне тощо) немає. Відмінною рисою добре накладеного компресійного 

бандажу є те, що при цьому створюється достатньо високий тиск при ходьбі, що 
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забезпечує переривисту компресію вен із комфортним тиском спокою. Компресійні 

бандажі повинні підтримувати номінальний тиск при накладанні протягом декількох днів 

і ночей. Вони повинні пратися й використовуватися повторно. 

Багатошарові пов’язки краще відповідають вищезазначеним вимогам, ніж 

одношарові. 

Для збільшення локального тиску на сегмент кінцівки (трофічна венозна виразка, 

склерозована вена, особливо в проекції медіальної кісточки) можна використати 

прокладки або валики з різних матеріалів. 

КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ 

Класи компресійних виробів 

Медичні еластичні компресійні вироби (МЕКВ) можна призначати тільки в тому 

випадку, якщо пацієнти можуть носить їх регулярно. Краще за все надягати їх зранку. 

Після 4-6 місяців щоденного використання МЕКВ слід почати використання нової пари 

виробу. Для полегшення надягання панчіх доцільно використати спеціальні 

пристосування.  

Після численних дискусій більшість флебологічних європейських шкіл прийшли до 

угоди щодо використання в своїй практиці п’яти основних класів компресії, один з них 

(А) є профілактичним (Табл. 1). 

Табл. 1. Класи компресійних виробів (за новим стандартом RAL-GZ 387). 

Клас компресії Рівень тиску на рівні кісточки 

мм рт. ст.  ГПа* 

А 10 - 14 13 - 19 

I 15 – 21 24 – 28 

II 23 – 32 31 – 43 

III 34 – 46 45 – 61 

IV > 49 > 65 

 Примітка * 1 мм рт. ст. = 1,333 ГПа (гектопаскаль) 

Компресія, що проводиться з допомогою МЕКВ, є ефективною у всіх позиціях, 

включаючи вертикальне положення хворого. На даний час існує велике різноманіття 

виробів, що випускаються, і при їх призначенні достатньо вибрати лише клас компресії й, 

відповідно, теоретично створюваний тиск на кінцівку.  
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Протипоказання 

 Постійна компресія протипоказана пацієнтам із захворюванням периферичних 

артерій на пізніх стадіях (зниження кісточково-плечового індексу нижче 0,7), при тяжких 

неврологічних порушеннях, лімфангіїті, алергії до компонентів компресійного виробу. 

При зниженні тиску на кісточці нижче 100 мм рт. ст. (але вище 60 мм рт. ст.) можуть бути 

використані вироби I класу компресії.  

Відносними протипоказаннями до призначення компресії є суб- і декомпенсація 

кровообігу через небезпеку розвитку гострої серцевої недостатності, гострий 

ексудативний дерматит.  

ПЕРЕРИВЧАСТА ПНЕВМАТИЧНА КОМПРЕСІЯ (ППК) 

 Системи ППК складаються з одного або переважно декількох нееластичних 

манжет, які надуваються в переривистому і/або послідовному режимі. На даний час є 

тільки обмежені дані рандомізованих контрольованих досліджень про позитивні клінічні 

результати при використанні ППК для лікування венозних виразок разом із іншими 

лікувальними заходами. 

КОМПРЕСІЯ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 

Рандомізовані дослідження підтверджують покращання якості життя при 

проведенні компресійної терапії. Регулярне щоденне використання компресійних панчіх 

протягом принаймні двох років після ТГВ може знизити частоту й тяжкість ПТФС. 

Лікування з використанням медичних еластичних компресійних виробів (МЕКВ) є більше 

дешевим у порівнянні з іншими видами лікування венозних виразок. 

Еластична компресія була й залишається наріжним каменем консервативного 

лікування пацієнтів з ХЗВ. Вибір способу компресійного лікування (еластичний бандаж 

низького або високого ступеня розтяжності, адгезивний або антитромботичний бандаж, 

спеціальні вироби для трофічних виразок) в кожній конкретній ситуації залежить від 

наявної патології, досвіду клініциста й настрою пацієнта в виконанні рекомендацій 

(комплаєнс).  

ФЛЕБОСКЛЕРОЗУЮЧЕ ЛІКУВАННЯ 

Облітерація вен нижніх кінцівок з допомогою хімічно агресивних речовин 

(склеротерапія, склерозування, склерооблітерація) є високоефективним способом 

лікування ХЗВ.  

На даний час склерозування проводять як рідкими розчинами, так і їх пінними 

формами. Детергентний склерозант, переведений у стан мікропіни, більш активний, 

оскільки він витісняє кров, не розводиться й залишається в судинах, забезпечуючи 
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повноцінний контакт із ендотелієм вен. Найбільш стійка піна виходить за методом Tessari 

(за допомогою двох шприців, поєднаних через трьохходовий перехідник). Оптимальне 

співвідношення рідкого склерозанта й повітря – 1:4. Уведена піна легко візуалізується при 

ультразвуковому скануванні. При склерозуванні стовбурів ВПВ або МПВ за клінічними й 

гемодинамічними результатами мікропінна склеротерапія переважає звичайну. Оскільки 

мікропінна склеротерапія передбачає введення в просвіт судини певної кількості повітря, 

виникають побоювання щодо розвитку пов’язаних із цим ускладнень. Найбільш часто 

зустрічаються побічні ефекти у вигляді мігрені, тимчасових візуальних розладів, 

загрудинного болю. Однак можливі випадки ішемічного інсульту в пацієнтів із відкритим 

овальним вікном
 
за рахунок міграції піни в мозкові артерії. При мікропіній склеротерапії, 

незалежно від концентрації препарату, загальний об’єм піни не повинен перевищувати 10 

мл на одну процедуру. 

Показання для лікування визначає спеціаліст, що обстежує хворого, на основі 

клінічної картині, даних анамнезу хвороби й життя, результатів інструментального 

обстеження. Основними умовами для успішного застосування методу слугує знання 

теоретичних основ і добре володіння технікою процедури. Це можливо тільки в тому 

випадку, якщо у лікаря є можливість постійної практики. Проведення склеротерапії час 

часу, як правило, призводить до незадовільних результатів і дискредитації методу.  

Абсолютні протипоказання до склеротерапії: відома алергія на склеропрепарат, 

тяжкі захворювання, гострий варикотромбофлебіт або тромбоз глибоких вен, тяжка 

загальна інфекція, недостатня рухливість пацієнта, облітеруючий атеросклероз артерій 

нижніх кінцівок (стадія 3 або 4), вагітність, грудне вигодовування.  

Відносними протипоказаннями можуть бути названі виражені набряки нижніх 

кінцівок, місцева інфекція в ділянці, де передбачається проведення склеротерапії, 

ускладнення діабету (полінейропатія), облітеруючий атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок (стадія 2), бронхіальна астма, алергійний діатез, тромбофілія з тромбозом 

глибоких вен в анамнезі.  

СКЛЕРООБЛІТЕРАЦІЯ ПРИ РЕТИКУЛЯРНОМУ ВАРИКОЗІ ТА ТЕЛЕАНГІЕКТАЗІЯХ 

За даного варіанту ураження склеротерапія є єдиним засобом, що дозволяє досягти 

хорошого ефекту. Сама наявність ретикулярних вен і телеангіектазій не може 

розцінюватися як показання до склерооблітерації. Наслідком усунення цих судин є тільки 

покращання зовнішнього вигляду нижньої кінцівки, тому показанням до склерозування є 

наявність, за думкою пацієнта, косметиченого дефекту й усвідомлене бажання його 

ліквідувати.  
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При лікуванні ретикулярних вен і телеангіектазій оптимальним рішенням є 

склеротерапія рідким склерозантом через низьку ймовірність будь-яких побічних ефектів. 

При використанні спіненого склерозанта можливий розвиток побічних ефектів (мігрень, 

візуальні розлади). Використовують склерозуючі розчини в концентрації, що не 

перевищує 1 % для полідоканолу й 0,5 % для натрію тетрадецилсульфату. Після введення 

препарату в ретикулярні вени/телеангіектазії слід здійснювати локальну компресію в місці 

ін’єкції на термін від декількох годин (телеангіектазії) до 1 доби. Після процедури 

накладають компресійний бандаж або використовують трикотаж. Тривалість постійної 

компресії – 1-3 доби. Подальше регулярне використання компресійного трикотажу 

бажане, оскільки зменшує частоту пігментації.  

СКЛЕРОТЕРАПІЯ ПРИТОКІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ПІДШКІРНИХ ВЕН 

Ізольований варикоз приток ВПВ і МПВ в більшості випадків може бути успішно 

усунутий склерооблітерацією. У той же час, склеротерапія вен крупного діаметру, 

розташованих близько до поверхні шкіри, супроводжується високим ризиком флебітів і 

гіперпігментації, тому застосування методу найбільш виправдане при варикозно 

розширених венах невеликого діаметру (до 5 мм). Вибір методу ліквідації варикозного 

синдрому в даній клінічній ситуації лікар повинен проводити, враховуючи свій 

практичний досвід. При сумнівах у можливості отримання хорошого результату слід 

віддати перевагу мініфлебектомії. 

Для склерозування приток магістральних поверхневих вен можна використати як 

рідкі склерозанти, так і мікропінну форму розчинів. Ехо-контроль за ходом процедури 

можливий, але не обов`язковий. Оптимальним є введення 2 % полідоканолу або 1 % 

тетрадецилсульфату натрію. Після введення склерозанта обов`язковим є застосування 

еластичної компресії із засобами локального впливу. Слід віддавати перевагу накладанню 

компресійного бандажу з бинтів середнього ступеню розтяжності перед компресійним 

трикотажем, який не забезпечує дозованого впливу, а на стегні не створює необхідного 

тиску. Трикотаж можна використати поверх компресійного бинта для стабілізації 

бандажу. Достатня тривалість цілодобового носіння бандажу складає 3 доби, потім 

необхідно рекомендувати щоденне використання компресійних панчіх. 

СКЛЕРООБЛІТЕРАЦІЯ СТОВБУРІВ ВЕЛИКОЇ ТА МАЛОЇ ПІДШКІРНИХ ВЕН 

Ліквідація стовбурового рефлюксу з допомогою склерооблітерації можлива за 

суворо обмеженими показаннями. Сама собою наявність рефлюксу крові по стовбуру 

ВПВ або МПВ за відсутності варикозного розширення їх приток не є показанням до 

склерооблітерації.  
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У найближчому періоді після лікування результати у більшості пацієнтів (70-90 %) 

хороші й задовільні. При термінах спостереження в 3-5 років реканалізація просвіту 

стовбуру настає в 50-80 % випадків, що зазвичай вимагає оперативного лікування. Беручи 

до уваги ці дані, склерооблітерацію магістральних підшкірних вен у якості альтернативи 

флебектомії можна виправдовувати при неможливості оперативного лікування за 

організаційними або соціальними мотивам. Але навіть в цих ситуаціях остаточне рішення 

про можливості склерооблітерації необхідно приймати з урахуванням анатомо-

морфологічних особливостей ураження стовбурів і їх приток. Значний діаметр стовбура 

(більше 1 см) і/або масивна варикозна трансформація приток істотно зменшують 

імовірність отримання хорошого результату. Іншим аспектом, який необхідно 

враховувати при визначенні показань до стовбурової склерооблітерації є відношення 

хворого до передбачуваного лікування, повне розуміння ним високої ймовірності 

рецидиву варикозу й ризику серйозних ускладнень.  

Для склерозування стовбурів ВПВ або МПВ потрібно використати пінні форми 

склерозуючих препаратів, які в даній ситуації мають безперечні переваги перед 

розчинами. Використовують натрію тетрадецилсульфат у концентрації 1 % і 3 % або 

полідоканол у концентрації 3 %. Обов’язковим є ультразвуковий контроль за ходом 

пункції судини, введенням склерозанта й процесом розповсюдження його по стовбуру 

вени. Стовбурова склерооблітерація ВПВ і МПВ вимагає створення локальної 

ексцентричної компресії на протязі склерозованого сегменту венозного стовбура. 

Локальна ексцентрична компресія збільшує локальний тиск в області склеротерапії та 

посилює процеси склерозу вени. Ексцентричну компресію створюють валиком 2-5 см у 

діаметрі, вкладеним у проекції склерозованого сегменту венозного стовбура. Потім 

накладають компресійний бандаж із бинтів середнього ступеня розтяжності, який 

додатково можна фіксувати компресійним трикотажем 2 класу. Терміни цілодобової 

компресії становлять 3-7 діб, подальшої компресії трикотажем – не менше 6 тижнів. 

Склерооблітерація неспроможних перфорантних вен. У літературі є 

повідомлення про успішне застосування склерооблітерації неспроможних перфорантних 

вен.  

Склерооблітерація при трофічних виразках і кровотечах із варикозно 

розширених вен. Склеротерапія при трофічних порушеннях дозволяє у деяких хворих 

прискорити процес загоювання венозних трофічних виразок. При кровотечі з варикозних 

вен склеротерапія з подальшою еластичною компресією є ефективною та найменш 

травматичною процедурою.  
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХЗВ 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ 

Основним методом лікування варикозної хвороби (ВХ) залишається хірургічне 

втручання. Метою операції є усунення симптомів захворювання (у тому числі 

косметичного дефекту), запобігання прогресуванню варикозної трансформації підшкірних 

вен. На сьогодні жоден із існуючих хірургічних методів сам собою не відповідає усім 

патогенетичним принципам лікування, в результаті стає очевидною необхідність їх 

поєднання. Різні комбінації тих чи інших операцій в першу чергу залежать від 

вираженості патологічних змін у венозній системі нижніх кінцівок.  

Показанням до операції є наявність рефлюксу крові з глибоких вен у поверхневі у 

хворих з класами С2-С6. Комбінована операція може включати такі етапи: 

 Приустева перев’язка й перетин ВПВ і/або МПВ з усіма притоками 

(кросектомія); 

 Видалення стовбурів ВПВ і/або МПВ;  

 Видалення варикозно змінених приток ВПВ і МПВ;  

 Перетин неспроможних перфорантних вен. 

Цей об’єм операції вироблений десятиріччями наукового й практичного пошуку.  

Кросектомія великої підшкірної вени. Оптимальним для лігування ВПВ є доступ 

по пахової складки. Надпаховий доступ має деякі переваги тільки у пацієнтів з рецидивом 

захворювання через залишену патологічну куксу ВПВ і високе розташування 

післяопераційного рубця. ВПВ повинна бути лігованою строго пристінково до стегнової 

вени, усі приустеві притоки, включаючи верхню (поверхнева надчеревна вена) слід 

обов’язково лігувати. Необхідності в ушиванні овального вікна або підшкірної клітковини 

після кросектомії ВПВ немає. 

Видалення стовбура великої підшкірної вени. Визначаючи протяжність стрипінгу 

ВПВ, потрібно враховувати, що в переважній кількості спостережень (80-90 %) рефлюкс 

по ВПВ реєструється тільки від устя до верхньої третини гомілки. Видалення ВПВ на усій 

довжині (тотальний стрипінг) супроводжується достовірно більш високою частотою 

пошкоджень підшкірних нервів у порівнянні з видаленням ВПВ від устя до верхньої 

третини гомілки (короткий стрипінг) – 39 % і 6,5 %, відповідно. При цьому частота 

рецидивів варикозної хвороби істотно не відрізняється. Сегмент вени, що залишається, 

можна в майбутньому використати для реконструктивних судинних операцій. 
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У зв’язку з цим основою втручання в басейні ВПВ повинен бути короткий 

стрипінг. Видалення стовбура на усій довжині допустиме тільки при його достовірно 

підтвердженій неспроможності й значному розширенні (більше 6 мм в горизонтальному 

положенні). 

Кросектомія малої підшкірної вени. Будова термінального відділу малої 

підшкірної вени дуже варіабельна. Як правило, МПВ зливається з підколінною веною на 

кілька сантиметрів вище лінії колінного згину. У зв’язку з цим доступ для кросектомії 

МПВ необхідно зміщувати проксимально з урахуванням локалізації сафено-

поплітеального співустя (перед операцією слід уточнити локалізацію співустя з 

допомогою ультразвукового сканування). 

Видалення стовбура малої підшкірної вени. Як і у випадку з ВПВ, вену слід 

видаляти тільки в тих межах, у яких визначена наявність рефлюксу. У нижній третині 

гомілки рефлюкс по МПВ зустрічається дуже рідко.  

Термооблітерація магістральних підшкірних вен. Сучасні ендовазальні методики 

– лазерна й радіочастотна – дозволяють усунути стовбуровий рефлюкс і тому за своїм 

функціональним ефектом можуть бути названі альтернативою кросектомії та стрипінгу. 

Травматичність термооблітерації значно нижча, ніж стовбурової флебектомії, а 

косметичний результат – істотно вищий. Лазерну й радіочастотну облітерацію проводять 

без приустевого лігування (ВПВ і МПВ). Одночасне виконання кросектомії практично 

нівелює переваги термооблітерації, а вартість затрат на лікування при цьому зростає. 

Ендовазальна лазерна й радіочастотна облітерація мають обмеження по 

застосуванню, супроводжуються специфічними ускладненнями, значно дорожчі, 

вимагають обов`язкового інтраопераційного ультразвукового контролю. Відтворюваність 

методики невисока, тому вона повинна виконуватися тільки досвідченими спеціалістами. 

Віддалені результати застосування в широкій клінічній практиці поки що невідомі. У 

зв’язку з цим методи термооблітерації вимагають подальшого вивчення й поки що не 

можуть повністю замінити традиційне хірургічне втручання при варикозній хворобі. 

Видалення варикозно змінених приток. При елімінації варикозних приток 

поверхневих стовбурів перевагу слід віддавати їх видаленню з допомогою інструментів 

для мініфлебектомії через проколи шкіри. Усі інші хірургічні способи більш травматичні 

й призводять до гірших косметичних результатів. За узгодженням із пацієнтом можливе 

залишення деяких варикозно змінених вен, які в подальшому ліквідують із допомогою 

склеротерапії.  
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Корекція клапанів глибоких вен. На даний час в цьому розділі хірургічної 

флебології існує більше питань, ніж відповідей. Це пов’язано з існуючими протиріччями, 

що стосуються таких аспектів, як значимість рефлюксу по глибоких венах і його вплив на 

перебіг ХВН, визначення показань до корекції, оцінка ефективності лікування. 

Неспроможність різних сегментів глибокої венозної системи нижніх кінцівок призводить 

до різних гемодинамічних порушень, що важливо враховувати при виборі способу 

лікування. Низка досліджень свідчить, що рефлюкс по стегновій вені не грає будь-якої 

суттєвої ролі. У той же час, ураження глибоких вен гомілки може призводити до 

непоправних змін в роботі м’язово-венозної помпи й тяжких форм ХВН. Оцінити 

позитивні ефекти безпосередньо самої корекції венозного рефлюксу в глибоких венах 

важко, оскільки ці втручання в більшості випадків виконують у поєднанні з операціями на 

поверхневих і перфорантних венах. Ізольоване усунення рефлюксу по стегновій вені або 

взагалі не впливає на показники венозної гемодинаміки, або призводить до незначних 

тимчасових змін лише деяких параметрів. З іншого боку, тільки ліквідація рефлюксу по 

ВПВ при варикозній хворобі у поєднанні з неспроможністю стегнової вени призводить до 

відновлення клапанної функції в даному венозному сегменті.  

Хірургічні методи лікування первинного рефлюксу по глибоких венах можна 

поділити на дві групи. Перша передбачає проведення флеботомії і включає в себе 

внутрішню вальвулопластику, транспозицію, аутотрансплантацію, створення нових 

клапанів і застосування кріоконсервованих алотрансплантатів. Друга група не вимагає 

флеботомії і включає екстравазальні втручання, зовнішню вальвулопластику 

(трансмуральну або транскомісуральну), ангіоскопічно асистовану екстравазальну 

вальвулопластику, черезшкірне встановлення коригуючих пристроїв. 

Питання про проведення корекції клапанів глибоких вен слід підіймати тільки у 

хворих із трофічними виразками, що рецидивують чи не загоюються (клас С6), у першу 

чергу при рецидивуючих трофічних виразках і рефлюксу по глибоких венах 3-4-го 

ступеня (до рівня колінного суглобу) за класифікацією Kistner. При неефективності 

консервативного лікування у молодих осіб, що не бажають довічного призначення 

компресійного трикотажу, можливе проведення операції при виражених набряках і С4b. 

Рішення про операцію слід приймати на основі клінічного статусу, але не даних 

спеціальних досліджень, оскільки симптоми можуть не корелювати з лабораторними 

показниками. Операції з корекції клапанів глибоких вен повинні виконуватися тільки в 

спеціалізованих центрах, що мають досвід подібних утручань.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОСТТРОМБОТИЧНОЇ ХВОРОБИ 

Результати хірургічного лікування хворих із ПТХ значно гірші, ніж у пацієнтів із 

варикозною хворобою. Так, після ЕСДПВ частота рецидивів трофічних виразок досягає 60 

% протягом перших 3 років. Обґрунтованість утручань на перфорантних венах у даної 

категорії пацієнтів не отримала підтвердження в багатьох дослідженнях.  

Пацієнти повинні бути поінформовані, що хірургічне лікування ПТХ пов’язане з 

високим ризиком невдалих результатів. 

Утручання на підшкірній венозній системі 

Підшкірні вени при ПТХ у багатьох пацієнтів виконують колатеральну функцію, і 

їх видалення може призвести до погіршення перебігу захворювання. У зв’язку з цим при 

ПТХ флебектомія (а також лазерна чи радіочастотна облітерація) не може 

використовуватися в якості рутинної процедури. Рішення про необхідність і можливість 

видалення підшкірних вен у тому чи іншому обсязі повинне прийматися на основі 

ретельного аналізу клінічних і анамнестичних відомостей, результатів інструментальних 

діагностичних тестів (ультразвукового, радіонуклідного). 

Корекція клапанів глибоких вен. 

Посттромботичне ураження клапанного апарату в більшості випадків не піддається 

прямій хірургічній корекції. Кілька десятків варіантів операцій з формування клапанів в 

глибоких венах при ПТХ не вийшли за рамки клінічних експериментів. 

Шунтуюче втручання  

У другій половині минулого сторіччя при оклюзіях глибоких вен були 

запропоновані два шунтуючих утручання, одне з яких мало на меті відведення крові з 

підколінної вени в ВПВ при оклюзії стегнової (метод Уорена-Тайра), друге – зі стегнової 

вени в іншу (здорову) кінцівку при оклюзії клубових вен (метод Пальма-Есперона). 

Клінічну ефективність продемонстрував тільки другий спосіб. Даний вид операцій є не 

тільки ефективним, але й на сьогодні єдиним способом для створення додаткового шляху 

відтоку венозної крові, який може бути рекомендований до широкого клінічного 

застосування. Аутогенні стегново-стегнові перехресні венозні шунти відрізняються 

меншою тромбогенністю й кращою прохідністю, ніж штучні.
 
Однак дослідження, що 

існують з даного питання, включають невелику кількість пацієнтів з неоднозначними 

термінами клінічного й флебографічного спостереження. 

Показаннями до стегново-стегнового шунтування є однобічна оклюзія клубових 

вен. Обов`язковою умовою є відсутність перешкод для венозного відтоку в протилежній 

кінцівці. Крім того, функціональні показання до операції виникають тільки при 
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неухильному прогресуванні ХВН (до клінічних класів С4-С6), не дивлячись на адекватне 

консервативне лікування протягом декількох (3-5) років. 
 

Трансплантація та транспозиція вен 

Трансплантація сегментів вен, що містять клапани, демонструє хорошу 

ефективність у найближчі місяці після операції. Зазвичай використовують поверхневі 

вени верхньої кінцівки, які пересаджують у позицію стегнової вени. Обмеження 

можливостей методу пов’язане із різницею діаметрів вен. Утручання патофізіологічно 

малообґрунтоване: гемодинамічні умови в верхній і нижній кінцівці істотно 

відрізняються, у зв’язку з чим трансплантовані сегменти вен розширюються з розвитком 

рефлюксу. Крім того, заміщення 1-2-3 клапанів при протяжному ураженні глибокої 

венозної системи не може компенсувати порушення венозного відтоку.  

Методи транспозиції реканалізованих вен «під захист» клапанів інтактних судин, із 

яких найбільш можливою з технічної точки зору може бути транспозиція поверхневої 

стегнової вени в глибоку вену стегна, не можуть бути рекомендовані в широку клінічну 

практику у зв’язку з їх складністю та казуїстичною рідкістю оптимальних умов для їх 

виконання. Невелика кількість спостережень і відсутність віддалених результатів не 

дозволяють робити якихось висновків. 

Ендовазальні втручання при стенозах і оклюзіях глибоких вен 

 Оклюзія або стеноз глибоких вен є головною причиною виникнення симптомів 

ХВН приблизно в третини пацієнтів з ПТХ. У структурі трофічних виразок від 1 до 6 % 

хворих мають дану патологію. У 17 % випадків оклюзія поєднується з рефлюксом. Слід 

відмітити, що така комбінація супроводжується найвищим рівнем венозної гіпертензії та 

найтяжчими проявами ХВН у порівнянні з тільки рефлюксом або оклюзією. 

Проксимальна оклюзія, особливо клубових вен, з більшою ймовірністю призведе до ХВН, 

ніж ураження дистальних сегментів. У результаті іліофеморального тромбозу тільки 20-30 

% клубових вен повністю реканалізуються, в решті випадків резидуальна оклюзія й 

утворення більш чи менш виражених колатералей. Головною метою втручання є 

ліквідація оклюзії або забезпечення додаткових шляхів венозного відтоку. 

Показання. На жаль, нема надійних критеріїв "критичного стенозу" в венозній 

системі. Це є головною перешкодою при визначенні показань для лікування та 

інтерпретації його результатів. Рентгеноконтрастна флебографія є стандартним методом 

візуалізації венозного русла, дозволяючи визначити ділянки оклюзії, стенозу та наявність 

колатералей. Інтраваскулярна ультразвукова сонографія (ІВУС) переважає флебографію в 

питаннях оцінки морфологічних особливостей і протяжності стенозу клубової вени. 
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Оклюзія іліокавального сегменту й пов’язані з нею аномалії можуть бути діагностовані 

при МРТ і спіральній КТ венографії.
 

Стегново-клубове стентування. Упровадження в клінічну практику черезшкірної 

балонної дилятації клубової вени й стентування значно розширило можливості лікування. 

Це пов’язано з їх високою ефективністю (відновлення прохідності сегменту в 50-100 % 

випадків), низькою частотою ускладнень і відсутністю летальних кінців. Серед факторів, 

що сприяють тромбозу чи рестенозу в зоні стентування у пацієнтів із 

посттромбофлебітичною хворобою, основними є тромбофілія і велика довжина стента. 

При наявності цих факторів частота рестенозу через 24 місяці складає до 60 %, за їх 

відсутності – стеноз не розвиваєтся. Частота загоювання трофічних виразок після 

балонної дилатації й стентування клубової вени склала 68 %, відсутність рецидиву через 2 

роки після втручання відмічали в 62 % випадків. Значно знизилася вираженість набряку й 

болю. Частка кінцівок із набряком зменшилася з 88 до 53 %, з болем – з 93 до 29 %. Аналіз 

опитувальників хворих після венозного стентування показав значне покращання всіх 

основних аспектів якості життя.  

Опубліковані дослідження з венозного стентування часто мають ті ж недоліки, що 

й повідомлення про відкриті хірургічні втручання (невелика кількість пацієнтів, 

відсутність віддалених результатів, немає розподілу хворих на групи в залежності від 

етіології оклюзії, гострої чи хронічної патології тощо). Методика стентування вен 

з’явилася порівняно недавно, у зв’язку з цим терміни спостереження за пацієнтами 

обмежені. Оскільки віддалені результати процедури поки невідомі, для оцінки її 

ефективності й безпеки необхідно продовжити моніторинг протягом ще декількох років. 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ФЛЕБОДИСПЛАЗІЙ 

Ефективних методів радикальної корекції гемодинаміки у пацієнтів із 

флебодисплазіями не існує. Необхідність у хірургічному лікуванні виникає при небезпеці 

кровотеч із розширених і стоншених підшкірних вен, трофічних виразках. У цих ситуаціях 

проводять вирізування конгломератів вен із метою зменшення локального венозного 

застою.  

**** 

Операції з приводу ХЗВ можуть виконувати в відділеннях судинної або загальної 

хірургії спеціалісти, що пройшли підготовку з флебології. Деякі види втручань 

(реконструктивні: вальвулопластика, шунтування, транспозиція, трансплантація) 

повинні проводитися тільки в спеціалізованих центрах за суворими показаннями. 
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ФАРМАКОТЕРАПІЯ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН 

Використані скорочення:  

ФЛП – феботропні лікарські препарати 

МФФ – мікронізована флавоноїдна фракція 

ГЕР – гідроксиетилрутозиди  

РКД – рандомізовані контрольовані дослідження 

ПГ – простагландини 

ДБК – добезилат кальцію 

Фармакотерапія посідає одне з ключових місць у комплексному лікуванні 

хронічних захворювань венозної системи нижніх кінцівок і їх ускладнень. З цією метою 

застосовують різноманітні системні й місцеві лікарські препарати. У той же час, базисом 

для проведення патогенетично обґрунтованої медикаментозноїй терапії ХЗВ є 

флеботропні лікарські препарати. 

 

ФЛЕБОТРОПНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ 

Флеботропні Лікарські Препарати (ФЛП, синоніми: веноактивні препарати, 

флебопротектори) являють собою численну гетерогенну групу фармакологічних 

препаратів, які отримують шляхом переробки рослинної сировини чи хімічного синтезу, 

здатних зменшувати вираженість хронічного венозного й лімфатичного набряку, а також 

інших проявів ХЗВ (відчуття тяжкості в литках, біль, відчуття печіння, підвищена 

стомлюваність, зниження толерантності до статичних навантажень, синдром неспокійних 

ніг тощо).  

Класифікація основних ФЛП 

1. Бензопірони 

a) Альфа-бензопірони й гамма-бензопірони (у поєднанні):  

 кумарин, дикумарол 

b) Гамма-бензопірони (флавоноїди):  

 мікронізована комбінація флавоноїдів, 

 рутин, гідроксиетилрутозиди 

2. Сапоніни 

a) Есцин, екстракт кінського каштану 

b) Екстракт іглиці 

c) Екстракт центели азійської 

3. Інші рослинні екстракти 

a) Антоціанозиди: екстракт чорниці 

b) Проантоціанідоли: екстракт кісточок винограду 

c) Екстракт Гінкго дводольного 

4. Синтетичні речовини 

a) Добезилат кальцию 

b) Синтетичний діосмін 
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Механізм дії флеботропних лікарських препаратів 

ФЛП впливають на два основні патофізіологічні механізми, які з декотрими 

застереженнями можна визначити як макроциркуляторний і мікроциркуляторний. 

Макроциркуляторні порушення пов’язані з погіршанням пружно-еластичних властивостей 

венозної стінки й ушкодженням клапанів, що призводять до відомих гемодинамічних 

наслідків – рефлюксу крові й венозної гіпертензії. Різноманітні мікроциркуляторні 

реакції, що ініціюються венозною гіпертензією, в якості результуючого ефекту призводять 

до розвитку мікроангіопатії.  

Дія ФЛП на макроциркуляцію. Механізми дії ФЛП на венозну стінку й 

клапанний апарат сумовані в таблиці 2. Доведено, що в адекватному дозуванні ФЛП 

покращують пружно-еластичні властивості венозної стінки за рахунок впливу на 

норадреналін-залежний механізм. Існують деякі принципові відмінності, що стосуються 

реалізації останнього. Так, МОФФ (мікронізована очищена флавоноїдна фракція) 

підвищує і пролонгує тропність венозної стінки до адреналіну й норадреналіну. ГЕР, 

навпаки, пригнічують механізм інактивації норадреналіну. Екстракт іглиці виступає як 

агоніст венозних 1-адренергічних рецепторів. Найбільш висока афінність до венозної 

стінки доведена для МОФФ і ГЕР. Механізм впливу на венозний тонус інших ФЛП 

невідомий. Ураховуючи сучасні дані, згідно яких первинне ушкодження венозної стінки 

при ХЗВ є результатом лейкоцитарно-ендотеліальної реакції, ефективність 

застосовуваних на даний час ФЛП оцінюють, перш за все, на основі їх впливу на цей 

процес. Так, на численних експериментальних моделях, а також у ході клінічних 

досліджень було продемонстровано пригнічення лейкоцитарно-ендотеліальної реакції під 

впливом МОФФ. Окрім того, виявилося, що МОФФ достовірно збільшує толерантність 

венозних клапанів до флебогіпертензії. 
 

Табл. 2. Макроциркуляторні ефекти ФЛП 

  

Речовина Венотонізуючий 

механізм 

Вплив на венозну стінку й клапани 

МОФФ  Збільшує венозний тонус, 

пролонгуючи час дії 

пристінкового 

норадреналіну. 

Захищає від гіпоксії венозний 

ендотелій.  

Запобігає появі рефлюксу, 

пригнічуючи адгезію лейкоцитів до 

венозного ендотелію стінки й клапану 

(перешкоджає патологічному ре 

моделюванню венозної стінки). 

Діосмін (синтетичний, 

немікронізований) 

 

- * 

 

- * 

Рутин і ГЕР  Блокують інактивацію 

норадреналіну 
 * 
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Екстракт кінського 

каштану 

Підвищує тонус венозної 

стінки 

Захищають від гіпоксії венозний 

ендотелій 

Екстракт іглиці  Агоніст 1-адренергічних 

рецепторів 

Екстракт виноградних 

кісточок 
 * Захищає від гіпоксії венозний 

ендотелій 

Гінкго дводольне  * Захищає від гіпоксії венозний 

ендотелій 

ДБК 

 

 

Підвищує венозний тонус  * 

  

* - немає даних 

 

Дія ФЛП на мікроциркуляцію. Вплив ФЛП на капілярне ложе, лімфатичний 

дренаж, лейкоцитарно-ендотеліальну реакцію, запальний процес і кровотік сумований у 

таблиці 5. 

Капілярне русло. ФЛП збільшують резистентність капілярів і знижують їх 

патологічну проникність. Даний ефект доведений для МОФФ, ГЕР, екстрактів кінського 

каштану, іглиці, кісточок винограду й ДБК. МОФФ, додатково, пригнічує адгезію 

лейкоцитів до ендотелію капілярів. Вплив МОФФ на мікроциркуляторне русло посилює 

мікронізація. 

Лімфатичний дренаж. МОФФ покращує відтік лімфи й збільшує кількість 

функціонуючих лімфатичних капілярів.  

Лейкоцитарно-ендотеліальна реакція. ФЛП зменшують запальну відповідь за 

рахунок пригнічення активності вільних радикалів і ферментів: еластази й гіалуронідази. 

(МОФФ, ГЕР й екстракт кінського каштану). 

Реологічні властивості крові. Екстракт Гінкго дводольного й ДБК покращують 

гемо реологію за рахунок зменшення агрегації еритроцитів. МОФФ знижує в’язкість крові 

й підвищує швидкість руху еритроцитів.
 

Показання до застосування пероральних ФЛП 

1. Наявність симптомів, пов’язаних із ХЗВ: відчуття тяжкості й печіння, біль, 

підвищена стомлюваність, неспокійні ноги тощо  

2. Хронічний венозний набряк.  

3. Потенціювання інших методів лікування, таких як склеротерапія, хірургія та 

компресія.
 

4. Прискорення загоювання венозних виразок (тільки для МОФФ)
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Терапевтична ефективність ФЛП 

Основним показанням до застосування ФЛП є симптоми, пов’язані із ХЗВ: 

тяжкість в ногах, "дискомфорт", свербіж, болючість за ходом варикозних вен, парестезії, 

нічні судоми або синдром неспокійних ніг, а також набряки. При цьому, не дивлячись на 

певну схожість механізмів дії, ефективність різних ФЛП по відношенню до окремих 

симптомів ХЗВ нерівнозначна.  
 

Ефективність пероральних ФЛП при венозному набряку 

Кілька РКД, що порівнювали ФЛП із плацебо або компресійними панчохами, 

підтвердили ефективність МОФФ, ГЕР, екстрактів кінського каштану, а також ДБК. У цих 

дослідженнях протинабрякову дію оцінювали з допомогою вимірювання окружності 

гомілки, кількості витісненої води, а також на основі результатів оклюзійної 

плетизмографії. Цікавими є й міжнародні дослідження, що стосуються набряків при 

тривалих польотах. Порівняння здорових добровольців, пацієнтів із варикозною та 

посттромбофлебітичною хворобами зафіксували протинабряковий ефект ФЛП. Результати 

мета-аналізів повністю підтвердили ці висновки.
 

Фармакотерапія трофічних виразок 

За даними мета-аналізу 5 РКД використання МОФФ потенціює ефект 

компресійної терапії та сприяє більш швидкому загоюванню венозних трофічних виразок. 

Для інших ФЛП даних про їх вплив на загоювання венозних виразок немає.  

Безпека пероральних ФЛП 

Прийом ФЛП, в цілому, переноситься добре й не супроводжується серйозними 

побічними реакціями. У той же час, на фоні тривалого прийому ФЛП приблизно в 5 % 

пацієнтів можуть виникати небажані побічні явища з боку шлунково-кишкового тракту 

(біль у животі, дискомфорт в шлунку, нудота, диспепсія, блювання й діарея), а також 

вегетативні порушення (безсоння, запаморочення, головний біль і втомлюваність). Деякі 

ФЛП дозволені до застосування у другому й третьому триместрах Разом із тим серйозні 

РКД, присвячені цій проблемі, поки що відсутні. Рекомендується з обережністю 

призначати ФЛП жінкам, що годують груддю, оскільки відсутні дані про потрапляння цих 

препаратів у грудне молоко. 

Усі ФЛП мають однотипні небажані побічні явища – шлунково-кишкові розлади 

й шкірні висипи. Але частота їх відрізняється для різних препаратів. Окрім того, для ДБК 

це може бути ще й підвищення температури, а для ГЕР потрібно пам’ятати про 

гепатотоксичність. 
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МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ 

Для симптоматичного лікування ХЗВ можна використовувати місцеві лікарські 

препарати, до складу яких входять ФЛП і гепарин. Ефективність місцевих лікарських 

препаратів значною мірою залежить від концентрації діючої речовини. Гепарин у 

концентрації не менше 500 МЕ в 1 грамі має протизапальну й анальгезуючу дію за 

рахунок інактивації гістаміну й гіалуронідази, а також потенціює антитромботичний 

ефект. Гелі, що містять 1000 МЕ гепарину в 1 г, демонструють більш виражений 

терапевтичний ефект по відношенню до різних симптомів ХЗВ. Подвійне сліпе 

дослідження з профілактики набряків під час тривалих польотів показало більшу 

ефективність гелю з ГЕР у порівнянні з допоміжними речовинами у складі гелю. Деякі 

препарати для місцевого застосування основані на інших активних субстанціях: місцевих 

анестетиках (полідоканол), нестероїдних протизапальних засобах, кортикостероїдах. По 

препаратах, що містять екстракт кінського каштану, екстракт червоного листя винограду, 

екстракт Гінкго дводольного й екстракт іглиці РКД не проводилися.  

ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 

Пентоксифілін являє собою вазоактивну сполуку, що пригнічує адгезію 

лейкоцитів, покращує реологічні властивості крови й має легку фібринолітичну дію. 

Опубліковані результати 8 плацебо-контрольованих РКД, в результаті яких очевидних 

корисних ефектів від використання пентоксифіліну виявлено не було. В одному з них 

було показано, що високі дози пентоксифіліну (2400 мг на день) більш ефективні, ніж 

зазвичай призначувані дози (1200 мг на день). У переважній більшості досліджень 

установлено, що пентоксифілін збільшував частоту загоювання венозних виразок у 

комбінації з компресійною терапією, його можна використовувати у цієї категорії 

пацієнтів.  

Простагландини (ПГ), як правило, використовують для лікування критичної 

ішемії нижніх кінцівок і трофічних виразок, пов’язаних із порушенням артеріального 

кровообігу. Механізми дії ПГ до кінця не вивчені. ПГ розширюють артерії малого калібру, 

посилюють кровотік у капілярах, підвищують фібринолітичну активність крові, 

пригнічують агрегацію й адгезію тромбоцитів і лейкоцитів. Дослідженню ефективності 

ПГ при венозних виразках присвячене лише одне плацебо-контрольоване дослідження, 

яке продемонструвало достовірне збільшення кількості виразок, що загоїлися, в основній 

групі. Таким чином, хронічні венозні виразки (C6) можна розглядати в якості можливого 

показання до застосування препаратів ПГ. У той же час, рекомендувати їх до широкого 

застосування не дозволяє надто мала кількість РКД й незадовільне співвідношення ціна-

якість.  
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ВЕНОЗНІ ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ 

Визначення. Трофічна виразка венозної етіології являє собою дефект шкіри й 

більш глибоких тканин гомілки, що виникає в результаті хронічного порушення венозного 

відтоку й не загоюється протягом шести тижнів.  

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 

Венозні виразки виявляють у 1-3 % дорослого населення Росії. Загальна кількість 

хворих, що мали в анамнезі, або страждають на даний час від венозних виразок нижніх 

кінцівок венозної етіології, досягає 6 % популяції. Ці дані потребують уточнення в ході 

цілеспрямованих епідеміологічних досліджень.  

ЕТІОЛОГІЯ Й ПАТОГЕНЕЗ 

Основними нозологічними причинами розвитку венозних трофічних виразок є 

варикозна й посттромботична хвороба, рідше – вроджені артеріо-венозні мальформації.  

Серед патогенетичних механізмів ключову роль відіграють динамічна венозна 

гіпертензія, венозний набряк і мікроциркуляторні порушення з розвитком мікроангіопатії, 

а також молекулярно-клітинні механізми (макрофагальні реакції, активація 

металопротеїназ тощо). Клапанна недостатність перфорантних вен є важливим, але не 

єдиним фактором, що призводить до розвитку трофічних порушень шкіри. Про це 

свідчать венозні виразки, які розвиваються за відсутності низького вено-венозного скиду.  

КЛАСИФІКАЦІЯ 

Закриті трофічні виразки відносять до С5, відкриті – до С6 клінічних класів за 

класифікацією СЕАР. 

 Додатково можуть бути використані класифікації, що описують глибину 

виразкового дефекту та його площину. 

За глибиною розрізняють: 

 I ступень – поверхневу виразку (ерозію) у межах дерми; 

 II ступень – виразку, що досягає підшкірної клітковини; 

 III ступень – виразку, що пенетрує до фасції чи субфасціальних структур (м’язи, 

сухожилля, зв’язки, кості), в порожнину суглобової сумки чи суглобу.  

 За площиною розрізняють: 

 малі, площиною до 5 см
2
; 

 середні – від 5 до 20 см
2
; 

 обширні (гігантські) – більше 50 см
2
.  
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

1. Клінічний огляд із ретельною оцінкою скарг і анамнезу. 

2. Виявлення коморбідних захворювань, що впливають на перебіг трофічних 

виразок (цукровий діабет, метаболічні порушення, ожиріння, атеросклероз тощо). 

3. Оцінка судинного статусу з обов`язковим визначенням пульсації на 

артеріях стопи.  

4. Оцінка місцевого статусу: в переважній більшості випадків венозні 

виразки розташовані на внутрішній поверхні нижньої третини гомілки, рідше охоплюють 

інші поверхні гомілки або мають циркулярний характер. Венозна виразка являє собою 

хронічну рану, для якої характерне поєднання ознак одразу всіх трьох фаз перебігу 

ранового процесу. Проте, з точки зору вибору тактики місцевого лікування трофічної 

виразки необхідно оцінити, які явища превалюють на даний момент. Для першої фази 

ранового процесу (запалення), характерна наявність некрозу та гнійного 

відокремлюваного. На цьому фоні окремі ділянки виразки можуть бути вкриті фібрином, а 

також в’ялими й блідими грануляціями. Краї виразки й тканини, що її оточують, 

ущільнені. Друга фаза ранового процесу характеризується наявністю яскравої 

грануляційної тканини. Активна епітелізація й формування рубцю характерні для III фази.  

5. Визначення стану періульцелярної зони, для якої характерна наявність 

гіперпігментації, індурації, ліподермосклерозу, рідше – явищ екземи й дерматиту.  

Інструментальна діагностика 

1. УЗДГ із вимірюванням кісточково-плечового індексу. Зниження даного 

показника нижче 0,8 або збільшення вище 1,5 свідчить про наявність серйозної супутньої 

артеріальної патології. 

2. УЗ-ангіосканування при плануванні хірургічного втручання.  

3. Рентгеноконтрастна ангіографія або КТ при підозрі на артеріо-венозну 

мальформацію.  

ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНИХ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК 

Лікувальна тактика 

Лікування трофічних виразок венозної етіології можна поділити на два етапи. 

Перший етап передбачає закриття трофічної виразки з допомогою консервативних 

заходів. Другий – включає заходи, спрямовані на профілактику рецидиву. Даний алгоритм 

успішно застосовний у 2/3 пацієнтів. Показанням до операції при активній трофічній 

виразці є неефективність адекватного консервативного лікування. У свою чергу виразний 

клінічний ефект від раціонального консервативного лікування протягом 6 тижнів дозволяє 

рекомендувати його продовження аж до повного закриття виразкового дефекту.  



34 

1-й етап: закриття трофічної виразки 

Корекція способу життя 

1. Дієта. Обмеження їжі, що сприяє затримці рідини в організмі (солінь, гострих 

приправ тощо). Перевагу слід віддавати овочам і фруктам із високим умістом вітаміну С 

та біофлавоноїдів. Доцільніше розширити раціон за рахунок риби й птиці, для 

забезпечення надходження в організм легко засвоюваних білків. Необхідно приділяти 

увагу профілактиці закрепів, які можуть збільшувати венозну гіперволемію нижніх 

кінцівок.  

2. Режим. Пацієнтам із венозною трофічною виразкою не слід довго стояти або 

сидіти. Якщо професійна діяльність хворого не дозволяє виключити тривалі статичні 

навантаження, вплив високих або низьких температур, необхідне звільнення від роботи аж 

до повного закриття трофічної виразки або огляд у ЛТЕК. Під час нічного сну пацієнту 

рекомендують тримати ноги в трохи піднятому положенні (вище рівня тулубу на 15-20 

см).  

Фармакотерапія 

Антибактеріальні препарати. Показанням до проведення антибактеріальної 

терапії є ознаки гострого інфекційного запалення м’яких тканин, що оточують трофічну 

виразку, або високий ступень її бактеріальної контамінації, яка складає 10
7
 і більше 

мікробних тіл на грам тканини. В ідеальному варіанті необхідний посів із ідентифікацією 

мікробної флори й визначенням її чутливості до конкретного антибіотику. Можливе й 

емпіричне призначення препаратів із урахуванням найбільш імовірних штамів 

мікроорганізмів, що вегетують у венозних трофічних виразках. Препаратами першої черги 

можуть бути захищені пеніциліни (ампіокс, амоксиклав). Використання цефалоспоринів 

1-2-го покоління (цефалексин, цефаклор, цефуроксим), а також тетрациклінів 

(доксициклін) менш бажане у зв’язку з їх ізольованим грампозитивним спектром дії. При 

підозрі на високу активність синьогнійної палички застосовують карбеніцилін, тікарцилін, 

азлоцилін або піперацилін. 

Стійкий перебіг мікробно-запального процесу в умовах комплексного лікування 

трофічної виразки є показанням до проведення мікробіологічного посіву з подальшою 

корекцією антибактеріальної терапії, що проводиться. Виділення полірезистентних 

штамів визначає необхідність парентерального використання антибіотиків групи резерву 

(ванкоміцин, цефалоспорини 3-4-го покоління, карбапенеми) до повного вирішення явищ 

гострого целюліту (у середньому 7-10 діб). Наявність в трофічній виразці грибкової флори 

є показанням к призначення флуконазолу в дозі 50-100 мг на добу. 
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Флеботропні лікарські препарати. РКД і результати мета-аналізу показують, що 

МФФ (1000 мг на добу) в поєднанні з компресійною терапією прискорює загоювання 

венозних трофічних виразок площиною до 10 см² у терміни до 6 місяців. Для інших ФЛП 

достовірних даних відносно їх ефективності при венозних виразках немає. 

Місцеве лікування венозних трофічних виразок  

Місцева терапія – ключовий етап лікування трофічних виразок венозної етіології. 

Вибір конкретних лікувальних засобів залежить від особливостей ранового процесу, стану 

тканин, що оточують трофічну виразку, і кінцівки в цілому  

Туалет трофічної виразки. При обробці трофічної виразки оптимальним можна 

вважати струминне промивання її поверхні стерильним, підігрітим до 37 °С фізіологічним 

розчином. Слід уникати застосування концентрованих антисептиків (йод-повідон, перекис 

водню, мірамістин, гіпохлорид натрію тощо), що традиційно використовуються при 

гострих ранах. В умовах трофічних виразок вони не тільки знищують мікроорганізми, але 

й мають цитотоксичну дію, ушкоджуючи грануляційну тканину. Лаваж під підвищеним 

тиском, включаючи вихрову терапію, небажані, оскільки вони сприяють проникненню 

мікроорганізмів у товщу тканин і пошкоджують мікроциркуляторне русло. Хірургічну 

обробку або дебридмент проводять за наявності великої кількості некротичних тканин і 

фібрину. При цьому в ході процедури не слід намагатися оголити дно трофічної виразки.  

Ранові покриття. Істотний вплив на нормальний перебіг репаративних процесів на 

території виразки мають місцеві фізико-хімічні умови. З одного боку, надлишкова волога 

є причиною загибелі клітин епітелію. З іншого – брак вологи призводить до висихання й 

уповільнення процесу епітелізації. Грубі порушення газового складу й кислотності 

середовища також несприятливо позначаються на функціональній клітинній активності, а 

в певних випадках створюють умови для активізації патогенної мікрофлори. Доведено, що 

вологе середовище необхідне для самоочищення рани, проліферації й міграції 

епітеліоцитів. При достатній кількості рідини в екстрацелюлярному матриксі утворюється 

більш пухка фіброзна тканина з формуванням в подальшому менш грубого, але більш 

міцного рубця. 

Найбільші перспективи в лікуванні трофічних виразок венозної етіології пов’язані 

з використанням ранових покрить нового покоління. Основними задачами таких пов’язок 

є: 

 необоротно видаляти детрит, мікробні частки й надлишковий ексудат; 

 захищати від механічних впливів, хімічного подразнення та вторинного 

інфікування;  
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 підтримувати виразкову поверхню у вологому стані, попереджуючи її висихання й 

формування сухого струпу;  

 сприяти підвищенню репаративних ресурсів місцевих тканин; 

 зберігати мікроциркуляцію й оксигенацію країв виразкового дефекту; 

 благотворно впливати на оточуючу шкіру, захищати її від мацерації, алергії та 

дерматиту; 

 знаходитися на рані й видалятися без болю та атравматично; 

 зберігати свої властивості у випадку поєднання з еластичною компресією протягом 

тривалого часу (доба й більше); 

 бути простою в застосуванні та зручною для пацієнта. 

Усі вищеперераховані властивості найбільшою мірою притаманні так званим 

інтерактивним пов’язкам (табл. 3). Це пов’язки комплексної патогенетично спрямованої 

дії, здатні протягом тривалого терміну створювати та підтримувати в патологічному 

вогнищі оптимальне для загоювання ранове середовище зі збалансованим рівнем вологи й 

сорбції ранового ексудату та, внаслідок цього, забезпечувати своєчасне очищення й 

нормалізацію репаративно-регенераторних процесів у рані Інтерактивні пов’язки, як 

правило, мають низьку адгезію до ранової поверхні, здатні підтримувати сталість газового 

складу й рівня рН тканин. 

 

Табл. 3. Сучасні перев’язочні засоби, що застосовуються для лікування венозних 

трофічних виразок 

Групи 

пов’язок 

Фаза 

ранового 

процесу 

Ступень 

ексудації 

Функціональні властивості 

 

Супер-

погли-

начі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рани із 

середньою чи 

вираженою 

Абсорбують рідину, сприяють швидкому 

очищенню рани, стимулюють процеси 

проліферації, мають низьку адгезію. 

Захищають від вторинного інфікування. Добре 

поєднуються з еластичною компресією. 

 

 

Губчас- 

ті 

пов’язки 

 

 

Паропроникні. Активно абсорбують рідину, 

підтримуючи збалансоване вологе середовище. 

Стимулюють грануляції, захищають шкіру від 

мацерації. 

Добре поєднуються з еластичною компресією. 
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Альгі- 

натні 

пов’язки 

 

1-2 

 

 

ексудацією 

 

Необоротно зв’язують рідину, підтримуючи 

збалансоване вологе середовище та сприяючи 

очищенню рани, дренуванню й гемостазу. 

Стимулюють ріст і розвиток грануляційної 

тканини. Не порушують мікроциркуляцію та 

оксигенацію країв виразки. Вимагають 

додаткового застосування вторинної пов’язки 

та засобів фіксації. 

 

 

Гідро- 

гелі 

 

 

 

2-3 

 

 

 

Рани із 

мінімальною 

ексудацією 

 

Створюють і тривало підтримують вологе 

середовище, прозорі. 

Помірно поглинають і очищують, зменшують 

біль, неадгезивні. 

 

 

Гідро- 

колоїди 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Рани із малою 

чи середньою 

ексудацією 

 

Паропроникні. Частково проникні для повітря. 

Абсорбують рідину, стимулюють грануляції та 

епітелізацію, захищають від вторинного 

інфікування. 

 

 

Атравма-

тичні 

сітчасті 

пов’язки 

 

 

Усі фази 

Добре проникні, легко моделюються на ранах 

складної конфігурації. 

Не прилипають до рани, захищають грануляції, 

але вимагають додаткового застосування 

вторинної пов’язки та засобів фіксації. 

 

 

Вибір того чи іншого перев’язувального засобу вимагає обов`язкового обліку фази 

перебігу ранового процесу й ступеня ексудації. Так, пов’язки, застосування яких 

раціональне в фазу запалення, завдяки структурі свого матеріалу здатні інактивувати 

рановий ексудат, сприяють необоротній елімінації мікроорганізмів, токсинів і тканинного 

детриту, стимулюючи при цьому процес відторгнення некротизованих тканин. У свою 

чергу покриття, які застосовують при лікуванні «чистих» виразок, що загоюються, 

підтримують необхідну вологість і аерацію, надійно захищають від механічних 

пошкоджень і вторинної контамінації, стимулюють репаративні процеси.  

Атравматичність і безпека – найважливіші властивості сучасних інтерактивних 

пов’язок. Атравматичність передбачає легкість видалення покриття за рахунок низького 

ступеня адгезії до ранової поверхні. Під безпекою розуміють відсутність механічного і 

хімічного подразнення, а також гіпоалергенність. Додатковою їх перевагою є здатність до 

моделювання, що дозволяє закривати рановий дефект будь-якої форми на різних ділянках 

тіла. Багато ранових покриттів фіксуються самі або мають додатковий самоклейний рант, 

оброблений гіпоалергенним клеєм. Такі пов’язки слід застосовувати тільки у пацієнтів з 

нормальною шкірною чутливістю за відсутності дерматиту та/або екземи. Сучасні 
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інтерактивні пов’язки випускають у готовій стерильній упаковці, з маркуванням, що 

забезпечує простоту в використанні.  

Суперпоглиначі здатні поглинати й необоротно сорбувати ранове 

відокремлюване. Являють собою багатошарову подушечку, котра в якості активної 

речовини містить гранульований поліакрилатний суперпоглинач, що має високий ступень 

спорідненості до білків ранового відокремлюваного. Фізіологічний розчин, яким 

просочене ранове покриття, безперервно, протягом 24 годин, виділяється в рану, 

заміщується на ексудат, забезпечуючи рановий діаліз і мікробну деконтамінацію. 

Зволоження некрозів сприяє їх розм’яканню, більш легкому відторгненню й очищенню 

рани. 

Альгінати виробляють із морських водоростей. Їх основу складає кальцієва сіль 

альгінатової кислоти, а також полімерні ланцюги мануронової та гіалуронової кислот. 

Альгінатні пов’язки вкладають у рану в сухому вигляді. При контакті з кров’ю та рановим 

секретом за рахунок набрякання волокон вони перетворюються на гігроскопічний 

неадгезивний гель, що заповнює рану. При цьому мікроорганізми й токсини опиняються 

надійно зв’язаними в структурі гелю. У результаті відбувається швидке очищення ран і 

створюється сприятливий для загоювання мікроклімат. Обов`язковою умовою 

застосування перев’язувальних матеріалів на основі альгінату кальцію є наявність рідини 

в рані. Пов’язку застосовують у всіх фазах ранового процесу при середній і вираженій 

ексудації аж до повної епітелізації. Альгінат кальцію має гемостатичні властивості й може 

бути використаний для лікування глибоких виразок і/або таких, що кровоточать. 

Протипоказанням до застосування пов’язок на основі альгінату кальцію є сухий 

некротичний струп і наявність у рані елементів, що не є джерелом росту грануляційної 

тканини (велика кількість відкритих сухожиль, суглобові капсули, окістя тощо). 

Губчасті пов’язки складаються з синтетичних губчастих матеріалів, лікувальна 

дія яких заснована на ефекті вертикальної капілярності й низької адгезії. Здатні 

створювати збалансоване середовище ранової поверхні, стимулювати ріст грануляційної 

тканини й ізолювати виразку від вторинного інфікування. Використовують при лікуванні 

трофічних виразок із рясною ексудацією в першій і другій фазах ранового процесу. 

Перевагою є те, що структура матеріалу дозволяє поєднувати їх з еластичною компресією 

без зниження сорбційних властивостей ранового покриття. Показанням до зміни пов’язки 

є її повне насичення ексудатом, проявом чого є підтікання рідини чи деформація 

зовнішнього шару покриття. 

Гідроколоїди застосовують у 2–ій фазі ранового процесу. При контакті з рановим 

ексудатом колоїдний компонент набрякає й переходить у гель. До основних переваг даних 
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покриттів слід віднести хорошу фіксацію до ранової поверхні, високу атравматичність, 

легку модельованість за формою як кінцівки, так і виразкового дефекту. Недоліком 

гідроколоїдів є їх непрозорість, що утруднює візуальний контроль стану ранового 

дефекту. Про насиченість гідроколоїдів і втрату сорбційної активності свідчить 

деформація пов’язки у вигляді пухиря й зміна її кольору. При зміні пов’язки (в 

середньому раз на 2-3 дні) її залишок видаляється з ранової поверхні вологим тампоном. 

Низька сорбційна здатність, а також недостатня проникність для газів і води обмежують 

застосування гідроколоїдів при виражених ексудативних процесах. 

Гідрогелеві пов’язки являють собою готовий сорбційний гель, фіксований на 

прозорій напівпроникній мембрані із вмістом до 60 % води, що має сорбційну активність. 

Гель утримує постійну форму й підтримує рану в вологому стані, одночасно поглинаючи 

надлишковий секрет. Дані покриття застосовують із метою регідратації сухого 

некротичного струпу або стимуляції епітелізації гранулюючих виразкових дефектів. 

Пов’язки на основі гідрогелю не приклеюються до рани, що забезпечує їх високу 

атравматичність. Зовнішня поверхня покриття непроникна для мікроорганізмів і води й 

при цьому прозора. Останній фактор забезпечує можливість візуального контролю та 

протоколювання стану трофічної виразки без видалення пов’язки. Показанням до зміни 

покриття є його помутніння й утрата прозорості. 

Атравматичні сітчасті пов’язки виготовляють на основі нейтральної 

гіпоалергенної гідрофобної мазевої маси, або перуанського бальзаму. Вони мають 

антисептичну дію та стимулюють репарацію тканин. Перевагою атравматичних сітчастих 

пов’язок є здатність не прилипати до рани й не перешкоджати відтоку надлишку ранового 

відокремлюваного. Разом із атравматичністю, даний фактор захищає покриття від 

висихання й запобігає утворенню рубцевих контрактур. Більш значну антимікробну дію 

мають срібловмісні атравматичні пов’язки. При контакті з рановою поверхнею 

відбувається повільне рівномірне вивільнення часток активного срібла, що мають 

широкий спектр антимікробної активності. Термін служіння такої пов’язки за умови 

помірно вираженої ексудації складає 7 діб. Атравматичні пов’язки використовують для 

покриття донорських ділянок при аутодермопластиці трофічних виразок. 

Додаткові методи місцевого лікування венозних трофічних виразок. До додаткових 

методів місцевого лікувального впливу а ділянку трофічної виразки відносять лазерне 

опромінення, вакуумну обробку рани, її біологічну санацію й лікування в керованому 

абактеріальному середовищі. 

Лазерне опромінення. Використання лазерного опромінення раціональне в першій фазі 

ранового процесу. При обробці інфікованої рани відбувається випарювання її поверхневих 



40 

шарів із утворенням тонкостінного стерильного струпу. Дані процеси супроводжуються 

значним зниженням ступеня мікробної контамінації виразки. Найбільший лікувальний 

ефект лазерного опромінення отриманий при впливі на трофічні виразки невеликої 

площини. 

Вакуумна обробка трофічних виразок. Вакуумування є одним із методів санації хронічних 

ран, який можна застосувати й по відношенню до трофічних виразок венозної етіології. 

Основними патогенетичними аспектами вакуумування є видалення слабко фіксованих 

нежиттєздатних тканин, значне зниження ступеню бактеріальної контамінації тканин і 

стимуляція репаративних процесів. Удосконалення стаціонарних і мобільних апаратів, що 

забезпечують пролонгований вакуумний вплив, оснащення їх діалоговою програмою й 

аварійною системою попередження дозволяє вирішити проблему лікування хронічних ран 

на зовсім новому рівні. 

Біологічна санація трофічних виразок. На даний час відроджується інтерес до методу 

очищення гнійно-некротичних виразок із використанням личинок зелених мух (Larval 

therapy). Спеціально вирощені личинки при вміщенні до рани призводять до її очищення 

завдяки виділенню потужних протеаз. Під їхнім впливом девіталізовані тканини зазнають 

некролізу, стають аморфними й поглинаються личинками. Основна проблема біологічної 

санації трофічних виразок полягає в неоднозначному етичному й естетичному сприйнятті 

методу лікарями та пацієнтами. 

Лікування трофічних виразок у керованому абактеріальному середовищі. Метод 

безпов’язкового лікування обширних гнійних ран у керованому абактеріальному 

середовищі заснований на принципі гнотобіологічної ізоляції. Ділянку виразкових 

дефектів ізолюють від зовнішнього середовища в прозорій пластиковій камері й постійно 

подають в неї потік стерильного повітря, створюючи оптимальне для загоювання рани 

середовище. Недоліком методу є його громіздкість, можливість проведення тільки в 

стаціонарних умовах, а також значне зниження якості життя пацієнта, що вимушений 

тривалий час дотримуватися суворого постільного режиму.  

Компресійна терапія є необхідним компонентом лікування венозних трофічних виразок і 

запобігання їх рецидиву. При відкритій виразці з явищами венозного набряку, целюліту й 

ексудації перевагу надають багатошаровим бандажам, сформованим із бинтів обмеженої 

розтяжності. Для профілактики рецидиву, як правило, використовують медичний 

компресійний трикотаж.  

АЛГОРИТМ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНИХ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК 

I фаза ранового процесу. Велика кількість некротичних мас і фібрину є 

показанням до застосування ранових покриттів із групи суперпоглиначів у поєднанні з 
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багатошаровим компресійним бандажем. Зміну пов’язки проводять щоденно. При високій 

або середній ексудації рекомендується застосування губчастих, альгінатних або 

атравматичних пов’язок із антисептичними властивостями в поєднанні з вторинними 

сорбційними пов’язками. Антибактеріальні властивості дренуючих і сорбційних пов’язок 

можуть бути посилені додатковим застосуванням атравматичних срібловмісних покриттів. 

Ранові покриття й компресійний бандаж накладають на термін не менше 24 годин. Якщо 

набряк спадає швидко, то зміну бандажу здійснюють щоденно незалежно від виду 

інтерактивної пов’язки.  

II фаза ранового процесу. При високому або середньому ступені ексудації 

застосовують губчасті пов’язки. При підвищеній чутливості шкіри, що оточує виразку, 

слід виключити губчасті пов’язки з фіксуючим контуром. При низькому й середньому 

рівні ексудації у другій фазі ранового процесу використовують гідроактивні оклюзуючі 

пов’язки, які найкращим чином стимулюють загоювання хронічної рани. Лише при 

мінімальному рівні ексудації у другій фазі ранового процесу можна відмовитися від 

застосування ранової оклюзії на користь атравматичних пов’язок, які можна розглядати як 

засоби вибору при лікуванні хронічних ран в умовах середньої чи низької ексудації при 

чутливій шкірі, що оточує виразку. При нормальній чутливості шкіри кращим варіантом 

місцевого лікування в другій фазі є гідроколоїдні пов’язки, що якнайкраще стимулюють 

утворення грануляцій. 

В умовах активно гранулюючої трофічної виразки, як за наявності набряку, так і 

за його відсутності, проведення компресійної терапії може бути здійснене за допомогою 

багатошарового бандажу, що включає спеціальні бинти, імпрегновані окисом цинку й 

гліцерином.  

III фаза ранового процесу. На стадії епітелізації алгоритм місцевого 

терапевтичного впливу на венозні виразки дещо спрощується за рахунок значного 

зменшення ступеню вираженості ексудативних процесів. При нормальній шкірі можливе 

місцеве застосування тонкошарових гідроколоїдних і гідрогелевих пов’язок. При чутливій 

шкірі оптимальним варіантом лікування є гідрогелеві покриття без фіксуючого контуру 

або гідроактивні атравматичні пов’язки. Як правило, на даному етапі перебігу 

патологічного процесу набряк кінцівки виражений незначно, що дає можливість широко 

використовувати медичний компресійний трикотаж. У випадку, якщо набряк кінцівки 

зберігається, застосовують багатоденні компресійні бандажі.  

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 

Отримання чіткого клінічного ефекту від консервативної терапії протягом 6 

тижнів, що полягає у зменшенні площини й глибини трофічної виразки, покращанні 
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трофіки оточуючих тканин, ліквідації набрякового й больового синдрому, дозволяє 

рекомендувати її продовження аж до повного закриття трофічної виразки. При активній 

трофічній виразці показанням до операції є неефективність адекватного консервативного 

лікування. 

Усі види хірургічного втручання, що виконуються в пацієнтів із трофічними 

виразками, можна поділити на дві групи. У першому випадку задача оперативної 

допомоги полягає в усуненні патологічної регіонарної венозної гіперволемії, у другому – в 

пластичному закритті трофічної виразки. 

Операції на поверхневій венозній системі 

При варикозній хворобі з високим вено-венозним скидом виконують кросектомію із 

подальшим стрипінгом великої підшкірної вени на стегні. Слід уникати розширених 

флебектомій на гомілці, чреватих гнійно-некротичними ускладненнями. У пацієнтів 

високого ризику, а також у якості засобів усунення резидуального варикозного 

розширення вен використовують флебосклерозуюче лікування, лазерну й радіочастотну 

коагуляцію.  

Втручання на перфорантних венах 

Для ліквідації горизонтального рефлюксу застосовують ендоскопічну дисекцію 

перфорантних вен, а також їх склерооблітерацію або термічну коагуляцію під контролем 

УЗД.  

Втручання на глибоких венах 

Оперативні втручання на глибокій венозній системі (пластика венозних клапанів, 

шунтуючі операції) у хворих із трофічними виразками виконують дуже обмеженому 

контингенту пацієнтів у випадку безуспішності всіх інших методів лікування. 

Шкірна пластика 

Велика площина трофічної виразки інколи вимагає хірургічного заповнення дефекту 

тканин. З цією метою використовують аутодермопластику розщепленим шкірним 

клаптем, як у якості самостійного методу, так і в поєднанні із втручанням на підшкірних і 

перфорантних венах.  

 У якості донорської зони, як правило, використовують передньолатеральну 

поверхню стегна. Забір шкірного клаптю товщиною 0,5-,8 мм здійснюють механічним, 

рідше – ручним дерматомом. Після аплікації донорської шкіри по всій площині трофічної 

виразки ранову поверхню вкривають неадгезивною пов’язкою й накладають 

компресійний бандаж терміном на 3-5 діб. Із метою закриття донорської зони найбільш 

раціональним є використання атравматичних сітчастих пов’язок. 
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СИНДРОМ НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ 

Синдром нижньої порожнистої вени – один з найбільш важких форм хронічної венозної 

непрохідності. 

Істинну частоту непрохідності нижньої порожнистої вени, за даними літератури, виявити 

важко, тому що цьому питанню присвячено мало робіт. Це можна пояснити відносною 

рідкістю даної локалізації тромбозу. 

Як правило, розвиток непрохідності ствола нижньої порожнистої вени поєднується з 

іліофеморальним тромбозом, будучи його продовженням або ускладненням при висхідних 

формах процесу. До цієї групи належать пацієнти, у яких нижня порожниста вена була 

перев'язана в цілях профілактики емболії легеневої артерії при гострих тромбофлебітах 

нижніх кінцівок. 

У всіх хворих тромбоз нижньої порожнистої вени або поєднувався з клубово-стегнових 

тромбозом, або поширювався на глибокі вени нижньої кінцівки, причому в деяких хворих 

поєднання було правостороннім, у частини - лівобічним і у більшості - двостороннім. 

Особливості клінічної картини синдрому нижньої порожнистої вени, так само як і 

синдрому верхньої порожнистої вени, в основному залежать від рівня закупорки стовбура 

нижньої порожнистої вени. Найбільш важкі форми цього синдрому спостерігаються при 

високих оклюзіях ствола, коли закупорка нижньої порожнистої вени поєднується з 

непрохідністю печінкових вен і з розвитком хвороби Хіарі або нефротичного синдрому. 

Ці локалізації тромботичного процесу в нижньої порожнистої вени зазвичай призводять 

до смерті, хоча останнім часом з'явилися експериментальні і навіть клінічні роботи зі 

сприятливими наслідками операцій. 

При ураженні нижнього, інфраренального, сегмента нижньої порожнистої вени в 

поєднанні з ураженням глибокої венозної мережі кінцівок клінічна картина в основному 

складається із симптомів хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок, включаючи 

найбільш важку симптоматику як тромбозу глибоких вен гомілок, так і клубово-

стегнового тромбозу. 

Закупорка нижньої порожнистої вени завжди обумовлює двостороннє ураження нижніх 

кінцівок. 

Болі бувають розлитими, поширюються на нижню кінцівку, пахову область, сідниці і 

черевну порожнину. Набряк також виражений: у більшості хворих окружність стегна і 
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гомілки збільшується на 8-10 см і більше. Набряк рівномірно захоплює всю нижню 

кінцівку аж до стопи, нерідко статеві органи, сідниці і передню черевну стінку. 

Підшкірні вени варикозно розширюються на гомілки, менше - на стегні, особливо сильно - 

над лобком і по передньо-бокових відділах черевної стінки; прямуючи вгору, вони 

анастомозують з поверхневими венами грудної стінки. 

Множинні трофічні виразки на обох ногах характерні для закупорки нижньої порожнистої 

вени. Трофічні виразки були у 73% хворих, причому у 5% відзначалися множинні виразки 

на одній нозі, а у 22% хворих - на обох ногах. Виразки локалізуються в різних відділах 

гомілки і майже не піддаються консервативному лікуванню. З інших досить постійних 

симптомів слід зазначити імпотенцію. 

СИНДРОМ ВЕРХНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ 

Симптомокомплекс, спричинений затрудненим відтоком крові з верхньої порожнистої 

вени до правого передсердя. 

Причини: 

1) пухлини (компресія/інфільтрація вени) – рак легень (50–80% усіх випадків, найчастіше 

дрібноклітинний), лімфоми, метастази (в основному, при раку грудної залози), первинні 

пухлини середостіння (тимома, рак щитовидної залози, інші); 

2) непухлинної етіології – компресія верхньої порожнистої вени аневризмою грудної 

аорти або внаслідок хронічного медіастиніту, тромбоз верхньої порожнистої вени після 

катетеризації центральних вен, пухлина правого передсердя. 

Клініка захворювання: 

Типові симптоми: набряк і почервоніння або синюшність обличчя і шиї, гіперемія 

кон’юнктив, набряк верхніх кінцівок, постійне набухання яремних вен, запаморочення 

і головний біль, порушення зору (симптоми виникають внаслідок застою крові вище 

звуження). Розширення поверхневих вен грудної клітки є видимим симптомом 

колатерального кровообігу (якщо синдром розвивається повільно). При значному 

порушенні відтоку крові виникають порушення ковтання, задишка, захриплість голосу, 

стрідор (часто внаслідок компресії стравоходу, трахеї, поворотного гортанного нерву). У 

≈1/4 пацієнтів у плевральній порожнині накопичується рідина). 

Діагностика: 
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Візуалізаційні дослідження (РГ, КТ грудної клітки) виявляють розширення середостіння 

внаслідок пухлини, розташованої паратрахеально, у воротах легені або у передньому 

середостінні. 

Лікування: 

Необхідно почати лікування, метою якого є покращення відтоку венозної крові з ділянок, 

розташованих вище звуження. 


