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АНОТАЦІЯ 

Криса Б.В. Клінічний перебіг та хірургічне лікування варикозної 

хвороби нижніх кінцівок у вагітних жінок. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за фахом 14.01.03 – «Хірургія» - Івано-Франківський 

національний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

Івано-Франківський національний медичний університет, МОЗ 

України, Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертація присвячена вивченню проблеми лікування варикозної 

хвороби нижніх кінцівок у вагітних – хронічного захворювання з постійно 

прогресуючим протіканням, яке характеризується порушенням відтоку крові 

у венозному басейні нижніх кінцівок, розвитком хронічної венозної 

недостатності і незворотними змінами венозної стінки та навколишніх 

тканин. Патологію діагностують у кожної третьої жінки репродуктивного 

періоду, причому розвиток захворювання корелює із вагітностями. 

Проведено аналіз причин великої частоти варикозної трансформації 

вен у вагітних, зумовлених багатьма сприяючими факторами, зокрема 

спадковою слабкістю венозної стінки, збільшенням об’єму циркулюючої 

крові, компресією тазових вен збільшеною маткою, що веде до зростання 

тиску і сповільнення кровоплину у венах нижніх кінцівок, гормональна 

перебудова організму. Прогресування патології корелює з кількістю 

вагітностей і наростає в час наступних вагітностей. Варикоз редукує після 

пологів, проте не повертається до рівня перед вагітністю. 

Варикозна трансформація вен викликає естетичний дискомфорт, 

сприяє розвитку варикотромбофлебіту і тромбоемболічних ускладнень, які 

несуть реальну небезпеку для здоров’я матері і плоду. Варикозна хвороба 

ускладнює протікання вагітності, пологів і післяпологового періоду, зокрема 

відмічається висока частота гестозів, фетоплацентарної недостатності, 
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хронічної гіпоксії плода, аномалії прикріплення плаценти і родової 

діяльності, зокрема несвоєчасний відхід навколоплідних вод, первинна 

родова слабість, кровотечі у ранньому післяпологовому періоді. 

Новизна роботи полягає у комплексному підході до розв’язання 

науково-практичного завдання, що передбачає покращання якості життя 

вагітних та жінок репродуктивного періоду із хронічним захворюванням вен 

нижніх кінцівок шляхом впровадження в клінічну практику поєднаного 

консервативного та оперативного лікування патології в залежності від 

фізіологічного стану жінки. 

Проведений аналіз спадкового анамнезу проявів варикозної хвороби, 

який показав, що у вагітних та їх родичів першої лінії відслідковується 

прямий зв’язок у розвитку хронічних захворювань вен, причому наявність 

захворювання одночасно по материнській і батьківській лініях веде до 

максимальної частоти проявів хвороби у потомства. 

Варикозне розширення вен зазвичай виявляли у другому триместрі 

вагітності і спостерігали подальше прогресування її разом із збільшенням 

терміну вагітності, причому після пологів варикозна трансформація 

регресувала, а при повторних вагітностях наростала. Дану динаміку 

підтверджували результати ультразвукового ангіосканування. Характерною 

ультразвуковою особливістю перебудови вен в час вагітності було 

витончення та розширення їх стінок із прогресуванням вертикальних і 

горизонтальних рефлюксів та аневризматичних розширень в місцях впадінь, 

у ппрнизних венах і по ходу венозного стовбура та його гілок. 

Виявлено гістоморфологічні зміни стінок вен, які супроводжують 

прогресування варикозної хвороби. По мірі прогресування варикозу 

розвиваються дегенеративно-деструктивні зміни у вигляді гіалінозу і 

заміщення гладком’язових волокон стінки вени грубоволокнистою 

сполучною тканиною. Прогресування венозної недостатності корелювало з 

варикозною трансформацією, наростанням деструктивних морфологічних 

змін і свідчило про незворотні морфофункційні зміни стінки вени. 
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На основі системного теоретичного аналізу розроблено організаційну 

модель профілактики прогресування патології і лікування. Основу 

лікувальної програми хронічних захворювань вен у вагітних склали 

консервативні міроприємства, зокрема еластична компресія нижніх кінцівок, 

лікувальна фізкультура і фармакотерапія. 

Патогенетично обґрунтованим компонентом консервативного 

лікування є компресійна терапія незалежно від терміну вагітності. 

Враховуючи важливість створення дозованого і рівномірного стиснення 

тканин кінцівок, необхідно підкреслити високу клінічну ефективність 

компресійного еластичного трикотажу у порівнянні із еластичними бинтами. 

Крім того, трикотаж збільшує рухову активність і підвищує якість життя 

пацієнток, а сучасні гіпоалергенні матеріали і естетичний вигляд 

забезпечують комфортне використання їх. Оптимальним варіантом в час 

вагітності є еластичні колготи для вагітних із градуйованою компресією, які 

дозовано стискають всі ділянки ніг та підтримують живіт і в першу чергу 

показані жінкам із варикозним розширенням вен нижніх кінцівок та 

промежини. 

В основу лікувальної фізкультури покладено механізм гідростатичного 

розвантаження венозного русла шляхом підвищення положення кінцівок в 

час сну і відпочинку та динамічного розвантаження при ходьбі, коли 

включається м’язовий насос, який активує відтік крові по глибоких венах. 

Жінкам, які протягом робочого дня тривало сидять чи стоять, необхідно 

рекомендувати 10-15-ти хвилинні прогулянки кожні 1-1,5 години, або 

періодичні тильно-підошовні згинання стоп з метою активізації кровоплину 

м’язами гомілок. 

Основним завданням фармакотерапії є зменшення асоційованих із 

хронічними захворюваннями вен симптомів, зокрема підвищення тонусу 

венозної стінки, збільшення її толерантності до гіпертензії і розтягнення. 

Разом з тим, фармакотерапія обмежена використанням препаратів, які не 

проникають через плацентарний бар’єр. 
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У І триместрі вагітності фармакотерапія з позиції безпеки ембріону 

протипоказана. В час лактації використання пероральних медикаментів 

також небажане, тому основою лікування в даний термін стають препарати 

місцевого використання у поєднанні із компресійною терапією. 

Фармакотерапію в час вагітності можна використовувати у ІІ-ІІІ триместрах 

при виражених симптомах хронічної венозної недостатності і не варто - при 

відсутності порушення венозного відтоку. 

При виборі методу ведення пологів у жінок із захворюваннями вен 

нижніх кінцівок із врахуванням акушерських показань перевагу необхідно 

віддавати самостійним пологам через природні шляхи із використанням в цей 

час еластичного компресійного стиснення нижніх кінцівок. 

Метою хірургічного лікування варикозної хвороби є зменшення або 

ліквідація симптомів захворювання, зокрема попередження венозної 

гіпертензії, нормалізація фізіології венозного кровоплину, ліквідація 

патологічних венозних рефлюксів крові і варикозно трансформованих 

підшкірних вен та відновлення естетичного вигляду кінцівок. Хірургічне 

лікування виконували до першої вагітності та в період між вагітностями. При 

виборі методики лікування віддавали перевагу сучасним малоінвазивним 

технологіям, зокрема ендовенозній лазерній коагуляції у поєднанні з 

мініфлебектомією та ранній активізації після операції у хірургічному 

стаціонарі «одного дня». 

Лазерні технології є сучасною малоінвазивною методикою, яка 

покращує результати лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, 

скорочує тривалість медико-соціальної реабілітації та зменшує кількість 

післяопераційних ускладнень. Методика відповідає сучасним вимогам 

естетичної медицини, а показники якості життя переважають аналогічні 

показники у хворих з традиційним хірургічним лікуванням. Ендовенозна 

лазерна фотокоагуляція формує стійку і довготривалу оклюзію варикозно 

розширених вен, зменшує травматичність втручання, забезпечує добрий 

безпосередній і віддалений клінічний та естетичний результат. 
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При виконанні даного розділу роботи було удосконалено методику 

проведення ендовенозної лазерної коагуляції, яка зменшує розвиток ранніх 

післяопераційних специфічних ускладнень («металевого» присмаку у роті, 

важкості при диханні, болю голови, запаморочення, загального нездужання), 

викликаних продуктами вапоризації та фотокоагуляції, які попадають через 

венозну систему у мале коло кровообігу та судини головного мозку. Активне 

видалення продуктів фотокоагуляції із робочої зони світловоду мінімізувало 

розвиток ранніх післяопераційних ускладнень. 

Запропоновано алгоритм лікування варикозного розширення вен 

нижніх кінцівок у вагітних, який оптимізує стратегію і тактику лікування 

захворювання із врахуванням анатомічних, клінічних і функціональних 

особливостей протікання вагітності та прогресування варикозу. Адекватне 

поєднання різних методик профілактики і лікування покращує якість життя 

вагітних і попереджує розвиток ускладнень варикозної хвороби. 

Враховуючи значне поширення хронічних захворювань вен нижніх 

кінцівок у жінок, яке ускладнює протікання вагітності і пологів, результати 

дослідження дозволяють поставити питання про необхідність 

спеціалізованого флебологічного контролю за жінками репродуктивного віку 

із даною патологією, що покращить протікання вагітності та післяпологового 

періоду і має велике медичне, соціальне та економічне значення. 

Проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів у вагітних 

із хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок під час вагітності і 

пологів, яке включало компресійну і медикаментозну терапію, лікувальну 

фізкультуру дозволило знизити швидкість прогресування варикозного 

розширення вен і вести пологи природним шляхом, орієнтуючись на 

акушерську ситуацію. 

Ключові слова: вагітність, варикозна хвороба нижніх кінцівок, 

діагностика, профілактика, комплексна терапія, хірургічне лікування, 

алгоритм лікування, оцінка якості життя. 
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ABSTRACT 

 

B. V. Krysa. Clinical course and surgical treatment of varicose disease of 

lower extremities of pregnant women (manuscript). 

Candidate of Medical Science thesis in discipline 14.01.03: Surgery 

(14.01.00 Clinical Medicine), Ivano-Frankivsk National Medical University for the 

Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Ivano-Frankivsk National Medical University Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

The thesis is dedicated to treatment of varicose disease of lower extremities 

of pregnant women, a chronic and permanently progressing venous condition 

implying prevented lower extremity venous reflux, chronic venous insufficiency 

and irreparable damage to venous walls and surrounding tissues. The pathology is 

recorded in a third of women in childbearing period. At that, the disease always 

progresses with the course of pregnancy. 

We analyzed reasons for a high varicose venous transformation rate for 

pregnant women caused by a range of factors, specifically, genetically weak 

venous walls, increased volume of blood circulation, pelvic veins compression by 

enlarged uterus leading to increased blood pressure and decreased blood flow in 

veins of lower extremities, and hormonal changes. The pathology progresses and 

becomes acute with each subsequent pregnancy. Venous damages partly reduce 

after the delivery, but veins never return to pre-pregnancy state. 

Varicose venous transformation causes aesthetic discomfort, varicophlebitis 

and thromboembolic complications which pose a real threat to mother's and fetus's 

health. Varicose disease complicates the course of gestation, delivery and 

postpartum period. Particularly, it often causes gestosis, utero-placental 

insufficiency, chronic fetal hypoxia, abnormal placentation, and cord 

entanglement. It results in abnormal labor, specifically, untimely amniotic fluid 

breaking, primary uterine inertia, and early postpartum period haemorrhages. 
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Novelty of the paper is demonstrated by a comprehensive approach to the 

applied scientific task of improving the quality of life of pregnant women and 

women in childbearing period suffering from chronic lower extremity venous 

decease by clinical introduction of a combination of conservative and operative 

treatment of the pathology depending on a woman's physiological state. 

Analysis of hereditary history of varicose disease manifestations showed that 

women in childbearing age and their first-degree relatives have a direct correlation 

in terms of chronic varicose decease. At that, presence of the decease at both 

maternal and paternal side leads to maximization of disease manifestations in the 

next generation. 

Varicose veins were usually revealed in the second trimester and further 

progressed until the end of pregnancy. After the delivery venous transformation 

regressed, but returned with next pregnancies. Results of such trends were 

confirmed by ultrasound angiography. During pregnancy, varicose veins 

transformed in the following way: walls of veins were getting thinner and broader, 

with progressing vertical and horizontal blow-outs and aneurysmal dilatation in the 

areas of venous anastomosis, in perforating veins and along the venous trunk and 

its rami. 

We revealed specific histomorphologic changes of varicose walls signaling 

of the progress of varicose disease. As varicose progresses, degenerative and 

destructive changes occur and manifest themselves in hyalinosis and replacement 

of smooth muscle fibers of the venous wall with fibrous connective tissue. The 

progress of chronic venous insufficiency correlates with macrostructural varicose 

transformation and increased destructive histopathological changes proving 

irreparable morphofunctional changes of a varicose vein. 

After a system theoretical study, we developed an organization model for 

pathology prevention and treatment. The basis of the treatment program of chronic 

venous condition treatment for pregnant women consists of conservative measures 

including elastic compression, physical therapy, use of local topic forms, and 

pharmacotherapy. One should bear in mind that ignoring this pathology and 
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incorrect pregnancy control may lead to development of venous thrombosis and 

thrombembolia. Doctors should apply the same principles for control of pregnant 

women and women in childbearing period suffering from chronic lower extremity 

venous deceases regardless of their discipline. 

It is pathogenetically reasonable to include compression therapy as a 

component of conservative treatment at each stage of pregnancy. Considering the 

importance of gradual and equal compression of extremity tissues, one should 

emphasize higher clinical efficiency of resilient fabric compared to elastic 

bandages. Besides, fabric allows for more motion and increases the quality of life 

of the patients while up-to-date hypoallergic materials and aesthetic appearance 

secure their comfortable use. Optimal options for the pregnant women are elastic 

pantyhose with gradual compression which are primarily indicated for women with 

varicose of lower extremities and perineum. 

Physical therapy is based on hydrostatic unloading of venous bed by a lifted 

lower extremities position at night and at rest combined with dynamic unloading 

during walking activating muscular pump which facilitates blood reflux in deep 

veins. Women who sit or stand a lot during the day are recommended to take 10 to 

15-minute walks each 1 to 1.5 hours or to bend dorsum of feet to activate blood 

flow in shin muscles. 

Pharmacotherapy is aimed at associated symptom control related to chronic 

venous conditions, particularly, venous walls tensioning and prevention of 

hypertension and stretching. Drug therapy is limited by the use of medications not 

transferred beyond placental barrier. Pharmacotherapy is prohibited in the first 

trimester due to embryo safety considerations. Use of oral drugs is also undesirable 

during lactation. Treatment during this period is based on external preparations 

combined with compression therapy. Pharmacotherapy can be used during the 

second and third trimesters when the symptoms are marked. One should restrain 

from using drugs for prevented venous reflux. 
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When choosing a delivery method for women with lower extremity venous 

conditions, after taking into consideration obstetric indications one should opt for 

spontaneous natural delivery with elastic compression of lower extremities. 

Surgical treatment of varicose decease is aimed at decreasing or eliminating 

the symptoms, specifically, prevention of chronic venous hypertension, 

normalizing natural venous flow, elimination of pathological venous blow-outs and 

varicose transformation of saphenous veins, as well as recovery of aesthetic 

condition of extremities. Operative treatment shall be implemented for preventive 

purpose prior to first pregnancy, between pregnancies and after the last pregnancy. 

Choice of method implied minimal invasion and up-to-date technologies, 

particularly, endovenous laser ablation combined with microphlebectomy and early 

activation after the procedure. 

Endovenous laser technologies in surgical phlebology are safe and efficient. 

They yield better results for treatment of lower extremities varicose disease, 

shorten the period of medical and social rehabilitation and decrease the rate of 

postoperative complications. The method complies with aesthetic medicine 

requirements and produces higher quality of life compared to patients who 

underwent traditional surgery. Endovenous laser ablation provides for stable and 

long-lasting varicose veins occlusion, makes the intrusion less traumatic, and 

provides for a high immediate and long-term clinical and aesthetical outcome. 

When this section of thesis was written, the method of endovenous laser 

ablation was improved and resulted in decreased chance of early specific 

postoperative complications (taste of “metal”, hindered breathing, headache, 

vertigo, general uneasiness, and nausea) caused by vaporization and 

photocoagulation products entering pulmonary circulation and cerebral vessels via 

veins. It became possible due to active removal of photocoagulation and 

carbonization products formed at light pipe's point from the vein lumen. 

The offered treatment algorithm of varicose disease of lower extremities for 

pregnant women allows optimizing the strategy and tactics of disease treatment 

considering anatomic, clinical and functional peculiarities of pregnancy and 
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varicose pace. Suitable combination of different methods of prevention and 

treatment increases quality of life of pregnant women and prevents dangerous 

complications of varicose disease. 

Considering a high rate of venous pathology for pregnant women 

complicating the course of pregnancy and delivery, the research results allow 

recommending specialized phlebological control over pregnant women suffering 

from this disease. It will simplify the course of pregnancy and postpartum period 

for women with chronic venous diseases of lower extremities, which is of great 

medical, social and economic importance. 

A complex of treatment and preventive measures for pregnant women 

suffering from chronic venous diseases of lower extremities during pregnancy, 

delivery and postpartum period encompassing compression and drug therapy and 

physical therapy allowed slowing down the pathology and facilitated natural 

delivery and postpartum period in view of obstetric conditions. 

Key words: pregnancy, varicose disease of lower extremities, diagnostics, 

prevention, comprehensive therapy, surgical treatment, treatment algorithm, life 

quality assessment. 
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В С Т У П 

 

Актуальність теми: Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок – 

хронічне захворювання з постійно прогресуючим перебігом. Вона веде до 

порушення кровоплину у венозному басейні нижніх кінцівок та розвитком 

хронічної венозної недостатності. Варикозна хвороба проявляється 

вертикальними і горизонтальними рефлюксами у венозній системі кінцівок, 

розвитком незворотних змін венозної стінки і навколишніх тканин. Хронічні 

захворювання вен виявляються у 25-35% вагітних [59]. 

Захворювання маніфестує у молодому віці і у 70-85% охоплює басейн 

великої підшкірної вени, рідше – малої підшкірної вени (5-12%). Різні форми 

варикозної хвороби діагностують у 25-41% жінок репродуктивного віку, 

причому у 60-70% випадків хвороба розвивається в час вагітності [4; 14; 60; 

74; 81]. 

Варикозна хвороба викликає естетичний дискомфорт, трофічні зміни 

тканин нижніх кінцівок, сприяє розвитку варикотромбофлебіту і 

тромбоемболій, які несуть небезпеку для здоров’я матері і плоду [29; 39; 108; 

123; 145]. 

Велика частота варикозної хвороби у вагітних пояснюється 

виникненням у період гестації ряду сприяючих факторів. До них відносяться: 

збільшення маси циркулюючої крові, хвилинного об’єму серця, підвищення 

венозного тиску, сповільнення швидкості кровоплину у венах, гормональна 

перебудова організму, зміни мікроциркуляції і гемостазу [80]. 

Варикозна хвороба ускладнює протікання вагітності, пологів і 

післяпологового періоду. У жінок із варикозною хворобою виявляється 

висока частота раннього токсикозу і гестозу (10%), хронічної гіпоксії плоду 

(10%), патології пуповини (26%), несвоєчасного відходу навколоплідних вод 

(24%), слабкості родової діяльності (15%), післяпологових кровотеч (18%), а 
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патологія вен малого тазу стає причиною виникнення хронічних болів у 

наступні роки життя [81; 89; 131]. Жінки з захворюванням вен належать до 

групи високого ризику виникнення екстрагенітальних ускладнень, які 

зустрічаються в них у 3 рази частіше, ніж у здорових. Більше 50% жінок 

відмічає прогресування варикозу при збільшенні терміну вагітності і 

кількості вагітностей [3]. 

Це пояснюється тим, що патогенетичні механізми ураження вен нижніх 

кінцівок у жінок пов’язані з анатомо-фізіологічними особливостями будови 

тазу, перебудовою кровоносної системи матки і малого тазу в час вагітності. 

Зміни нейро-ендокринного гомеостазу при вагітності сприяють підсиленню 

току крові до матки, органів тазу і нижніх кінцівок, зниженню тонусу вен і їх 

дилатації, розвитку відносної клапанної недостатності, рефлюксу крові у 

дистальні відділи кінцівок і виникнення венозної гіпертензії [71; 148]. 

Поява варикозного розширення підшкірних вен свідчить про 

несприятливий стан венозної системи у вагітної та морфологічну 

дисфункцію сполучної тканини [27; 161]. Захворювання має спадкову 

схильність і при наявності ХЗВ у батьків підвищує ризик розвитку хвороби у 

вагітних до 60% [19; 135; 144]. 

В даний час не розроблені чіткі покази до проведення консервативного 

і хірургічного лікування вагітних і жінок репродуктивного періоду, які 

страждають на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок. Актуальною є 

розробка єдиної лікувальної тактики під час вагітності для покращання 

фізіологічного стану матері і плода. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконувалась як фрагмент комплексної науково-

дослідницької роботи кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України на тему: «Діагностика, 

хірургічна тактика та попередження післяопераційних ускладнень у хворих 

на хірургічні захворювання черевної порожнини» (№ 0112U004322 
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державної реєстрації, термін виконання 2016-2019 рр.). Здобувач є 

співвиконавцем даної роботи.  

Мета дослідження - покращити ефективність хірургічного лікування 

варикозної хвороби нижніх кінцівок у вагітних з урахуванням безпечного 

перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду шляхом напрацювання 

оптимальних критеріїв хірургічної тактики у даної категорії пацієнтів. 

Для реалізації мети дослідження були поставлені наступні завдання: 

1. Провести аналіз частоти розвитку варикозної хвороби нижніх кінцівок 

у вагітних в залежності від спадкової схильності до захворювання. 

2. Вивчити ультразвукові особливості динаміки змін варикозно 

розширених підшкірних вен в час вагітності та після пологів. 

3. Дослідити морфологічні зміни стінки варикозно розширених вен. 

4. Підготувати комплекс лікувально-профілактичних заходів, 

направлених на попередження прогресування варикозної хвороби під час 

вагітності. 

5. Розробити алгоритм хірургічного лікування варикозного розширення 

підшкірних вен нижніх кінцівок у жінок репродуктивного періоду. 

6. Провести оцінку параметрів якості життя жінок, у яких проводили 

комплексну профілактику прогресування варикозної хвороби під час 

вагітності та оперативні втручання на прегравідарному етапі. 

Об’єкт дослідження – варикозна хвороба вен нижніх кінцівок  у 

вагітних та жінок репродуктивного періоду. 

Предмет дослідження – хірургічне лікування варикозної хвороби вен 

нижніх кінцівок з урахуванням фізіологічного стану жінки. 

Методи дослідження – клінічні (скарги, анамнез, об’єктивні дані, 

нозологічний варіант варикозної хвороби згідно класифікації СЕАР, спадкові 

фактори ризику розвитку хвороби – родоводи); загально-лабораторні; 

інструментально-функціональні (ультразвукове дуплексне ангіосканування 

вен нижніх кінцівок); гістологічне дослідження та електронна мікроскопія 
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тканин стінки вен, математично-статистичні (для опрацювання отриманих 

результатів). 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота 

містить новий підхід до наукового-практичного завдання, що передбачає 

поліпшення якості життя вагітних та жінок репродуктивного періоду з 

варикозною хворобою нижніх кінцівок шляхом впровадження в клінічну 

практику комплексного поєднаного консервативного та оперативного 

лікування патології в залежності від фізіологічного стану жінки. 

Проведені дослідження дозволили отримати ряд нових фактів, зокрема 

вперше доказано, що початкові клінічні ознаки захворювання зазвичай 

з’являються у другому триместрі і прогресують при збільшенні терміну 

вагітності, причому після пологів варикоз регресує, а при повторних 

вагітностях прогресивно зростає. 

Оцінено динаміку змін кровоплину та судинної стінки варикозно 

розширених вен під час вагітності та після пологів з використанням 

ультразвукового дуплексного ангіосканування та вперше виявлено 

закономірності розвитку декомпенсації венозного кровоплину в час 

вагітності та особливості компенсації венозного кровоплину після пологів. 

Вперше досліджено морфологічні зміни стінки варикозно розширених 

вен на різних стадіях компенсації венозного кровоплину, зокрема заміну 

м’язових волокон стінки вени сполучною тканиною, що супроводжує 

прогресування варикозної хвороби і є характерне для різних стадій 

порушення венозного відтоку. 

Розроблено алгоритм профілактики і лікування варикозної хвороби під 

час вагітності та у жінок репродуктивного періоду. Вперше оптимізовано 

тактику комплексної профілактики прогресування варикозної хвороби в час 

вагітності. 

Удосконалено методику та розроблено пристрій для проведення 

ендовенозної лазерної коагуляції варикозно розширених вен, які зменшують 

ризик розвитку ранніх післяопераційних ускладнень. 
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Практичне значення одержаних результатів. Проведений аналіз 

частоти, причин, та особливостей клінічного перебігу варикозної хвороби у 

вагітних дозволив виробити алгоритм профілактики прогресування 

захворювагння під час вагітності та оперативного лікування між 

вагітностями. 

Розроблений алгоритм профілактики розвитку варикозної хвороби в 

час вагітності передбачає використання компресійного градуйованого 

еластичного трикотажу у поєднанні з лікувальною фізкультурою, які 

сповільнюють швидкість прогресування захворювання і сприяють 

нормальному протіканню вагітності. 

Покращення якості життя при використанні комплексу лікувально-

профілактичних заходів при хронічних захворюваннях вен під час вагітності 

підтверджує необхідність комплексної, патогенетично обґрунтованої 

консервативної терапії, що забезпечує неускладнений перебіг вагітності. 

Розроблений спосіб профілактики розвитку специфічних ускладнень 

ендовенозної лазерної коагуляції вен та пристрій для його реалізації 

покращили протікання раннього післяопераційного періоду. 

Вперше впроваджений динамічний моніторинг вагітних з 

використанням ультразвукового дуплексного ангіосканування та 

адаптованого опитувальника «CIVIQ» дозволили покращити контроль змін 

стану венозної системи нижніх кінцівок в час вагітності та після пологів. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної 

роботи впроваджено в хірургічному відділенні міської клінічної лікарні № 1 

м. Івано-Франківськ (затв. 03.12.2018); міському пологовому будинку, 

жіночих консультаціях м. Івано-Франківська (затв. 22.11.2018); клініко 

діагностичному центрі м. Івано-Франківськ (затв. 30.11.2018); 

Ужгородському міському пологовому будинку (затв. 18.10.2018). 

Положення, викладені в матеріалах дисертації, використані при підготовці 

лекцій у педагогічному процесі кафедри акушерства та гінекології 

Навчально-наукового інституту післядипломної освіти й кафедри акушерства 
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та гінекології ім. І.Д. Ланового ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (затв.19.09.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Подані у дисертаційній роботі 

матеріали є особистим внеском автора у вирішенні поставлених завдань. За 

участі наукового керівника автор обрав тему дисертаційної роботи, визначив 

мету і поставив завдання дослідження. Автор самостійно провів літературно-

патентний пошук, вибір обсягу та методів дослідження, відбір тематичних 

хворих, їх розподіл на групи, здійснення дослідження і планування 

лікувальних схем. Автором проведено клініко-функціональне обстеження 

вагітних, які перебували на обліку в жіночій консультації та клініко-

діагностичному центрі і наступне сонографічне дослідження під контролем 

лікаря УЗ-діагностики. 

Здобувач запропонував спосіб профілактики ускладнень ендовенозної 

лазерної коагуляції при лікуванні варикозної хвороби, взяв участь у розробці 

конструкції світловоду для ендоваскулярної хірургії і пристрою для 

реалізації способу ЕВЛК варикозно розширених вен, особисто обстежував і 

оперував хворих. Самостійно робив забір і підготовку біологічного матеріалу 

для гістоморфологічних досліджень. Розробив практичні рекомендації 

удосконалення методики профілактики і попередження розвитку варикозної 

хвороби у вагітних. Автором проведено статистичну обробку даних, 

проаналізовано одержані результати, підготовлено матеріали до публікацій і 

доповідей на науково-практичних конференціях. Разом із науковим 

керівником дисертант розробив алгоритм комплексного лікування вагітних і 

жінок репродуктивного періоду із варикозною хворобою вен нижніх 

кінцівок. 

В опублікованих працях використано одержані здобувачем результати. 

Дисертант провів аналіз і узагальнення результатів дослідження, 

сформулював положення і висновки, написав всі розділи дисертаційної 

роботи. У публікаціях та патентах, виконаних у співавторстві, основні ідеї та 

розробки належать автору. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

роботи представлено на: науково-практичній конференції «Впровадження 

сучасних інноваційних технологій при малоінвазивних лазерних втручаннях: 

клінічні, економічні і технічні аспекти (м. Черкаси, 2014); науково-

практичній конференції «Малоінвазивні оперативні втручання в лазерній 

медицині» (м. Черкаси, 2016); науково-практичній конференції «Актуальні 

питання сучасної хірургії» з міжнародною участю (м. Київ, 2017); 87-й 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною 

участю «Інновації в медицині» (м. Івано-Франківськ, 2018); науково-

практичній конференції «Лазерні технології в клінічній медицині: сучасні 

тенденції розвитку в Україні» (м. Черкаси, 2018); науково-практичній 

конференції «IV Прикарпатський хірургічний форум (м. Яремче, 2018); 

науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної хірургії» з 

міжнародною участю (м. Київ, 2018). 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 202 сторінках друкованого тексту (основний обсяг - 176 сторінок) і 

складається із вступу, огляду літератури, розділу матеріали і методи 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, покажчика 

літератури і додатків. Список цитованої літератури нараховує 211 джерел, із 

них 133 кирилицею і 78 латиницею. Робота ілюстрована 13 таблицями і 61 

рисунком. 
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Р О З Д І Л   1 

 

ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ПІДШКІРНИХ ВЕН НИЖНІХ 

КІНЦІВОК У ЖІНОК: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Загальна характеристика розвитку варикозного розширення 

підшкірних вен у вагітних 

 

Варикозне розширення підшкірних вен нижніх кінцівок - 

найпоширеніша патологія судинної системи людини, відома з древніх часів. 

Разом з тим, людина є єдиним представником нашої планети, у якої 

зустрічається дане захворювання [24]. За оригінальним висловом J.Van der 

Stricht (1996), ВХВНК стала «платою людства за прямоходіння та 

вертикальний спосіб життя». Серед населення економічно розвинених країн 

Європи і Північної Америки ВХ зустрічається у 30-40% дорослого 

населення, причому захворюваність збільшується лінійно з віком [146, 168]. 

Нерідко спостерігається прогресування захворювання від простого варикозу 

до декомпенсованої ХВН та розвитку трофічних змін і утворення венозних 

виразок [14, 202]. 

Крім косметичного дискомфорту, варикозна трансформація вен (ВТВ) з 

часом стає причиною наростання ХВН, зниження рівня якості життя [35]. 

Варикозна хвороба та асоційовані з нею ускладнення ведуть до значних 

фінансових втрат у хворих і в суспільстві за рахунок порушення 

працездатності та прямих медичних витрат на лікування. Так, у Англії майже 

2% державного бюджету охорони здоров’я (1 млрд USD) витрачають на 

оздоровлення пацієнтів із венозними виразками нижніх кінцівок [1, 136]. 

Розвиток методів хірургічного лікування ВХВНК почався в кінці ХІХ 

століття. Основоположники їх - О.О. Троянов і F.A. Trendelenburg. В першій 

половині ХХ століття була розроблена методика «класичної флебектомії», 

яка використовується до нашого часу [105]. 
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Ряд наукових розробок присвячено удосконаленню функціональних 

проб та об’єктивних методів обстежень. Проте лише із впровадженням 

ультразвукової діагностики (УЗД) було вирішено ряд питань, які відносяться 

до патофізіології венозного кровообігу, що має принципове значення для 

визначення тактики лікування [125]. 

На сьогодні ультразвукове дуплексне ангіосканування (УЗДАС) стало 

«золотим стандартом» діагностики захворювань венозної системи [31, 95]. 

Разом з тим, залишається недосконалим трактування отриманих результатів 

обстеження з точки зору вибору тактики лікування [113], що нерідко веде до 

появи проблеми однобокості вибору лікувальної тактики [123, 134]. 

У 1994 році для оцінки проявів ХВН була прийнята Міжнародна 

класифікація (СЕАР), розроблена на проявах клінічних (clinical), етіологічних 

(etiological) і анатомічних (anatomical) особливостей та характеру 

патофізіологічних (pathophysiological) порушень [188]. 

У 2000 році була прийнята і рекомендована для клінічного 

застосування класифікація ХЗВ, яка визначає форму ВХ, ступінь ХВН і є на 

сьогодні найбільш прийнятна із науково-практичної точки зору [28, 146]. 

1. Клінічна класифікація 

С0 - Видимі і пальпаторні ознаки варикозу відсутні. 

С1 - Телеангіоектазії або ретикулярні венозні вени. 

С2 - Варикозно змінені підшкірні вени. 

С3 - Набряки стоп і гомілок, які не зникають після відпочинку. 

С4 - Шкірні зміни (пігментація, ліподерматосклероз, венозна екзема). 

С5 – Шкірні зміни і загоєні венозні виразки. 

С6 – Шкірні зміни і відкриті венозні виразки. 

СA - Безсимптомний перебіг. 

CS - Симптоми: стомлюваність, тяжкість, набряки, нічні судоми, свербіж, 

біль, парестезії та інші прояви венозної дисфункції. 

2. Етіологічна класифікація 

ЕC - Вроджене захворювання. 
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ЕP - Первинне захворювання із невідомою причиною. 

ЕS - Вторинне захворювання із відомою причиною (посттромботичне). 

ЕN - Етіологічний фактор не вдається вияснити. 

3. Анатомічна класифікація 

АS - Поверхневі вени. 

АD - Глибокі вени. 

АP - Перфорантні вени. 

АN - Зміни у венозній системі не вдається виявити. 

4. Патофізіологічна класифікація 

PR - Рефлюкс. 

PO - Оклюзія. 

PRO - Поєднання рефлексу і оклюзії. 

PN - Зміни у венозній системі не визначаються. 

5. Клінічна оцінка симптомів хвороби у балах 

Біль: 0 – відсутня; 1 – поміркована; 2 – сильна, потрібні знеболюючі. 

Набряк: 0 – відсутній; 1 – незначний; 2 – виражений. 

«Венозна кульгавість»: 0 – відсутня; 1 – легка, помірна; 2 – сильна. 

Пігментація: 0 – відсутня; 1 – локалізована; 2 – поширена. 

Ліподерматосклероз: 0 – відсутній; 1 – локалізований; 2 – обширний. 

Виразка: 0 – відсутня; 1 – діаметр менше 2 см; 2 – діаметр більше 2 см. 

Тривалість виразки: 0 – нема; 1 – менше 3 місяців; 2 – більше 3 місяців. 

Рецидивування: 0 – відсутнє; 1 – одноразове; 2 – багаторазове. 

Кількість виразок: 0 – нема; 1 – одинична; 2 – множинні. 

ВХВНК поширена у жінок. Патологія зустрічається у кожної третьої-

четвертої жінки, причому більше 60% пацієнток відмічає появу перших ознак 

захворювання в час вагітності [184]. Вагітність накладає особливе 

відношення до використання різних методів профілактики прогресування і 

лікування ВРПВНК у різні періоди гестації, які на перше місце ставлять 

адекватні умови розвитку плода і мінімізують прогресування патології у 

вагітної та попереджують розвиток можливих ускладнень [13, 14, 110]. 
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Разом з тим, необхідно відмітити складність етіології і патогенезу, 

варіабельність клінічних проявів і форм захворювання, різні, нерідко важкі 

або летальні ускладнення і не завжди ефективне лікування. Все сказане 

дозволяє вважати на сьогодні проблему лікування варикозного розширення 

підшкірних вен у вагітних та жінок репродуктивного періоду постійно 

актуальною і не до кінця вирішеною. 

 

1.2. Епідеміологія варикозного розширення підшкірних вен нижніх 

кінцівок 

 

ВРПВНК – захворювання, яке зустрічається в різних формах у 7-53% 

чоловіків і 25-77% жінок, а щорічний приріст хворих досягає 2,5%. Варто 

відзначити, що даний показник коливається в залежності від методик 

виконання обстеження різного контингенту [38, 127, 182, 189, 196]. 

ХЗВНК зустрічаються переважно у народів Європи і 

Середземноморського басейну. Разом з тим, на африканському континенті 

захворювання виявляється дуже рідко. Якщо виключити із обстеження 

кольорове населення Центральної і Північної Америки, то варикозна хвороба 

зустрічається там із такою ж частотою, як і в країнах Європи [148, 203]. 

Соціальний аспект зумовлений ураженням осіб працездатного віку, 

який має тенденцію до збільшення кількості виявлення нових випадків ВХ та 

омолодження контингенту хворих. ХЗВ характеризуються поступовим і 

постійним прогресуванням симптомів від посиленого підшкірного венозного 

малюнка до появи варикозних вузлів і трофічних змін шкіри і у 2-3% 

випадків ведуть до інвалідизації, тому дані захворювання залишаються 

важливою медичною і соціально-економічною проблемою [62, 117, 198]. 

У структурі захворюваності переважають жінки, причому половина з 

них початок захворювання пов’язує із вагітністю. Ні в одному випадку не 

помічено повного зворотного розвитку варикозу після пологів, а 

прогресування ХВН наступая під час кожної наступної вагітності. У жінок, 
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які мають в анамнезі більше трьох пологів із коротким інтервалом, варикозне 

розширення зустрічається в 4 рази частіше, ніж у жінок такого ж віку, які не 

родили. При ВРПВ у 26-30% жінок спостерігається ускладнення перебігу 

вагітності, пологів та післяпологового періоду [66, 98, 162]. 

Ризик розвитку ВХНК збільшується при сімейній схильності до 

захворювання та наявністю ВРПВ у родичів першої лінії [23, 194].  

У жінок існують додаткові анатомічні і фізіологічні фактори ризику 

розвитку захворювань вен, зокрема широкий таз із значним перегином вен 

кінцівок при впадінні у здухвинні вени, переповнення тазових вен кров’ю в 

час менструацій [12, 119]. 

Клінічне обстеження 218 вагітних із ВХНК, яка вперше виникла, 

дозволило встановити, що варикоз під час першої вагітності виник у 39,5% 

жінок, другої – у 36,7%, третьої – у 17,4% і при наступних – у 6,4% [14, 181]. 

Значний відсоток виявлення варикозного розширення підшкірних вен НК 

при другій і наступних вагітностях автори пояснюють скритим протіканням 

захворювання при першій вагітності. Про це свідчать спостереження за 

жінками, у яких вариконе розширення виникло під час першої вагітності [66]. 

Разом з тим необхідно відмітити, що 17% вагітних не підозрювали про 

наявність у них захворювання у зв’язку з незначним розширенням 

підшкірних вен нижніх кінцівок [190]. 

У 36,3% вагітних жінок клінічні ознаки варикозного ураження 

підшкірних вен проявлялись у першому триместрі, у 60% - в другому 

триместрі і лише у 3,7% - в третьому. Найчастіше варикозно змінювалась 

велика підшкірна вена (95%) і дуже рідко (3%) спостерігалось поєднане 

ураження великої і малої підшкірних вен [10, 38, 191]. 

Актуальність проблеми ВРПВ в акушерстві обумовлена збільшенням за 

останні десятиліття тромботичних і тромбоемболічних ускладнень. 

Вважають, що 50% тромбоемболічних ускладнень у жінок віком до 40 років 

повязано із вагітністю. Частота венозних тромбозів при вагітності складає в 

середньому 0,4%, а після пологів - 3,5% [29, 99, 144, 159]. 
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У зв’язку з тим, що ВХВНК викликає прогресуючі симптоми ХВН, 

ускладнює протікання вагітності, пологів і післяпологового періоду, розробка 

і впровадження в клінічну практику сучасних ефективних засобів 

діагностики, профілактики і лікування ВХ не втрачає своєї важливості і 

набуває особливого значення в період гестації та після пологів. 

 

1.3. Етіологія і патогенез варикозного розширення підшкірних вен 

нижніх кінцівок при вагітності 

 

ВРПВНК зустрічається лише у людини, а слово «варикоз» походить від 

латинського «varix», «varicis» - «випячування». У зв’язку з прямоходінням 

представників виду Homo sapiens в час активної життєдіяльності більша 

частина циркулюючої крові (60-70%) знаходиться нижче рівня серця. 

«Повернення» крові до серця «знизу - вверх» із нижніх кінцівок забезпечує 

робота серця, скорочення м’язів нижніх кінцівок («м’язева помпа», 

«периферичне серце») і венозні клапани, які в нормі попереджують 

ретроградний потік крові [149, 174, 175, 206]. 

Вертикальне положення тіла створює значний гідростатичний і 

гідродинамічний тиск на клапанний апарат і стінки вен кінцівок. Необхідно 

відмітити, що у розвитку варикозного розширення підшкірних вен і 

хронічної венозної недостатності важливе значення мають такі сприяючі 

фактори, як спадковість, конституційні особливості венозної системи, стан 

клапанного апарату, морфологічні особливості будови стінки вени, умови 

праці та інші. Проте наведені фактори у більшості випадків є лише 

сприяючими і у вагітних жінок грають вторинну роль [104, 158]. 

При достатньому тонусі м’язевих, сполучнотканинних компонентів 

венозної стінки і повноцінних клапанах підшкірних та глибоких вен 

гідростатична венозна гіпертензія компенсується. При слабкості венозної 

стінки і порушенні функції клапанного апарату магістральних вен, виникає 

патологічний ретроградний потік крові [63, 151, 161]. 
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Вертикальний рефлюкс у венах НК обумовлений гравітаційним тиском 

стовпа крові нижньої порожнистої і здухвинних вен, який збільшується при 

підвищенні внутрішньочеревного тиску при фізичних навантаженнях, 

вагітності, кашлі, закрепах і інших факторах або їх поєднанням. В цих 

умовах проявляється гідродинамічна венозна гіпертензія, яка веде до 

розширення вен та функціональної недостатності клапанів підшкірних і 

перфорантних вен [30, 148, 194] (Рис. 1.1). 

Фактори ризику варикозної хвороби
 спадкові фактори
 жіноча стать (прогестерон)
 вагітність
 високий зріст
 тривале стояння
 ожиріння
 вік

Венозна 
гіпертензія

Дилатація вен Порушення клапанів, 
ретроградний потік крові

Запалення

Запалення

Рефлюкс крові

Венозна гіпертензія

Капілярна 
гіпертензія

Зміни клапанів та
венозної стінки

Підвищена проникність 
капілярів

Набряк
кінцівок

Венозні виразки Зміни шкіри  

Рис. 1.1. Венозна гіпертензія, як причина розвитку і клінічних проявів 

варикозної хвороби [200]. 

 

Збільшення об’єму циркулюючої крові в організмі вагітної на 20-30% і 

збільшення відтоку крові від плацентарного відділу матки майже у 20 разів 

веде до переповнення здухвинних вен, застою венозної крові та сповільнення 

кровоплину у венах НК, що збільшує навантаження на венозну систему. 

Підвищення венозного тиску сприяє появі і прогресу варикозу [101]. 

Необхідно відмітити існування численних теорій, які з різних аспектів 

пояснюють розвиток ВРПВ у вагітних. Тривалий час панувала механічна 

теорія, згідно якої при вагітності наступає стиснення судин тазу збільшеною 

маткою, що веде до підвищення гідростатичного тиску у венозному руслі і 

сповільнення швидкості току крові [171, 205]. 
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Асиметрія швидкості кровоплину у венах нижніх кінцівок, відсутність 

змін току крові при диханні, зміни форми хвиль у спокої та горизонтальному 

положенні вагітних при ультразвуковому обстеженні вказують на 

проксимальне стиснення вен, викликане збільшеною маткою [165]. 

Проте викладена концепція не розкриває усі складні процеси, які 

лежать в основі патогенезу ВТВ і не пояснює виникнення її в ранні терміни 

вагітності, коли механічний вплив матки на судини тазу ще не виражений. 

Велика частота ВРПВ у вагітних пов’язана з виникненням в час гестації 

одночасно кількох сприяючих факторів. До них відносяться збільшення 

об’єму циркулюючої крові, хвилинного об’єму серця, підвищення венозного 

тиску, сповільнення швидкості венозного кровоплину в НК, гормональна 

перебудова організму, зміни системи гемостазу і мікроциркуляції. У 

патогенезі розвитку ВРПВ збільшена матка відіграє роль лише в останньому 

триместрі вагітності, коли вона здавлює здухвинні і нижню порожнисту вени 

і викликає сповільнення кровоплину по венах НК, веде до підвищення 

венозного тиску і збільшення ємкості венозного русла, яке супроводжується 

стазом венозної крові [7, 36, 135, 147]. 

Появу розширених вен у жінок в час вагітності пояснюють зміною 

функції гормональних статевих залоз, які викликають релаксуючу дію на 

м’язи венозної стінки. На вплив гормонального фактору вказує той факт, що 

перед менструацією жінки із ВРПВ нерідко скаржаться на біль у НК та 

відчуття важкості, які після закінчення місячних значно зменшуються. 

Дисгормональна перебудова вікового характеру також обтяжує або провокує 

розширення вен. Про це свідчить поява варикозних вен в період статевого 

дозрівання або у клімактеричному періоді [68, 81]. 

Згідно гормональної теорії, при наростанні терміну вагітності 

продукція прогестерону збільшується у 250 разів, досягаючи 5 мкг/добу. Це 

знижує тонус стінок вен, збільшує їх еластичність і діаметр, які повертаються 

до початкових показників лише через 2-3 місяці після пологів. Установлено, 

що середня концентрація прогестерону у вагітних жінок із патологічно 
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розширеними венами значно вища (159,9±15,8 нмоль/л), ніж у контрольній 

групі вагітних без видимих змін підшкірних вен (40,4±1,6 нмоль/л) [14, 166]. 

Виключення функції яєчників, зниження тонусу гладкої мускулатури 

стінок вен внаслідок абсолютної або відносної недостатності в організмі 

естрогенів і переважання гормону жовтого тіла – прогестерону стає 

причиною розвитку ВХ у першому триместрі [115, 142]. 

Підвищення концентрації прогестерону активізує ріст судин матки, 

малого тазу та навколишніх органів. Одночасно збільшується приток крові до 

матки, що викликає перевантаження здухвинних вен і сповільнення 

швидкості кровоплину у венах НК [120]. Збільшення кількості прогестерону 

стимулює дегенеративно-дистрофічні зміни колагенових і еластичних 

волокон стінки вен, знижує їх тонус, розширює просвіт [115, 193]. 

Захворювання прогресує у тих випадках, коли дані фактори переходять 

межі фізіологічної адаптації венозного кровоплину. Розширення підшкірних 

вен на обличчі, животі, молочних залозах, промежині також пов’язують із 

гормональним впливом на судини [4, 68, 121]. 

Негативний вплив у розвиток ВРПВ вносить також важка фізична 

праця, тривале перебування у вертикальному положенні [68, 193, 200]. 

Після завершення процесу плацентації збільшується об’єм 

циркулюючої крові, знижується венозний тонус, що викликає дилатацію вен, 

відносну недостатність клапанів і значне сповільнення кровоплину [21, 101]. 

Механічна дія матки на здухвинні вени наростає із розвитком вагітності. 

Крім того, при збільшенні маси тіла зростає навантаження на клапани вен 

нижніх кінцівок, що викликає застій крові і розвиток тканинної гіпоксії в 

тканинах кінцівок [103, 122, 192]. 

Про взаємозв’язок виникнення патології вен НК і порушення 

гормонального фону перед вагітністю свідчать відхилення у фізіологічному 

протіканні менструального циклу. Зокрема, у 61% жінок із ВРПВ, яке 

виникло в час вагітності, захворюванню передували порушення оваріально-

менструального циклу, пізний початок менструацій, альгодисменорея, 
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гіперполіменорея, ациклічні маткові кровотечі. В подальшому варикоз, який 

появився в час першої вагітності, прогресував при наступних вагітностях і 

вів до розвитку ХВН [66, 79, 146]. 

Крім механічних, гемодинамічних та гормональних факторів розвитку 

ВРПВ значну роль відіграють фактори ризику, які не піддаються корекції, 

носять вроджений характер і є тим полем, на якому розвивається варикозна 

трансформація. Серед них виділяють особливості морфологічної будови 

стінки вен на тлі спадкових особливостей, які викликають порушення 

розвитку органів і тканин у ембріогенезі та постнатальному періоді [100, 

133]. Крім конституційних, статевих і гормональних факторів однією з 

причин розвитку ВХНК є спадкова схильність. Наявність захворювання у 

батьків підвищує ризик розвитку хвороби у вагітних до 60% [135, 144]. 

В останні десятиліття значну увагу приділяють вивченню проявів ВХ у 

вагітних на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканин, як 

порушення розвитку органів і тканин у ембріогенезі та постнатальному 

періоді [37, 208]. Розвиток сполучної тканин має пряму причетність до 

функціонування всіх органів і тканин при вагітності, перш за все вагітної 

матки, а також для формування, росту та розвитку фетоплацентарного 

комплексу [161]. Аномалії сполучної тканини об’єднують генетично 

різнорідну групу захворювань і патологічних станів, зумовлених мутаціями в 

генах колагенів і компонентів позаклітинного матриксу та регуляторів 

морфогенезу сполучної тканини [83, 97]. 

Клініко-морфологічними проявами дисплазії сполучної тканини є 

порушення фізичного розвитку, скелетні аномалії, ураження шкіри та її 

придатків, органів зору, м’язової, нервової, імунної, репродуктивної та 

серцево-судинної системи. Компонентами розвитку судинного синдрому є 

комплекс патологічних змін, який включає ураження артерій, вен і 

ендотеліальну дисфункцію [82, 163, 204]. Підтвердженням ролі сполучної 

тканини у розвитку варикозної хвороби слугують дані про те, що ВРПВ є 

одним із найчастіших системних проявів даної патології [27, 114, 133]. 
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Морфологічна перебудова сполучної тканин впливає на стан венозної 

системи нижніх кінцівок, зокрема на її функціональні можливості, які можна 

оцінити за допомогою ультразвукового ангіосканування [197]. Зокрема, у цих 

пацієнтів переважає клапанна неспроможність остіального клапану з 

вираженим вертикальним рефлюксом на значному сегменті кінцівки. 

Проявом клапанної неспроможності пронизних вен гомілки є горизонтальні 

рефлюкси на їх рівнях [24, 98]. 

Клінічно феномен проявляється раннім розповсюдженим ураженням 

венозної системи, ускладненим протіканням захворювання, частим 

розвитком рецидивного варикозу після оперативного лікування, що 

обумовлено морфологічними особливостями будови вен [26, 70, 116, 144]. 

Узагальнюючи опрацьовані дані літератури, можна відмітити, що 

розвиток ВРПВ під час вагітності обумовлений рядом причин. Згідно 

сучасних поглядів, головним етіологічним фактором розвитку ВТВ є 

дисплазія сполучної тканини, яка викликає морфологічну перебудову 

венозної стінки і появу спадково запрограмованого розвитку патології, що 

проявляється слабкістю судинної стінки, зокрема її сполучної тканини, 

гладкої мускулатури, дисфункцією ендотелію та венозних клапанів. 

Тривала компресія нижньої порожнистої і здухвинних вен маткою, яка 

постійно збільшується, веде до зростання тиску у венах малого тазу і нижніх 

кінцівок. Важливим етіологічним чинником є збільшення концентрації 

прогестерону, який сприяє зниженню тонусу стінок вен і розширенню їх 

просвіту, веде до розвитку клапанної недостатності. 

 

1.4. Особливості проявів варикозного розширення вен у вагітних 

 

При вагітності відмічається характерна закономірність появи і розвитку 

ВРПВ. Зазвичай вагітні скаржаться на швидку втомлюваність при ходьбі, 

важкість у НК і набряки. Варикоз, який виник у початкові терміни вагітності, 

постійно прогресує [5, 200]. Появляються внутрішкірні вени у вигляді 
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зірочок, телеангіектазій або ретикулярних вен на зовнішніх поверхнях 

стегон, гомілок і стопах. Підшкірні вени стають напружені. Варикозні вузли 

спочатку відсутні або незначно виражені в ділянках пронизних вен [66, 204]. 

Нерідко перші ознаки варикозу появляються на задніх поверхнях 

гомілок. Вони пов’язані з ураженням МПВ або комунікантних вен. У частини 

жінок перші ознаки варикозу появляються на передньо-зовнішній поверхні 

гомілки. Із збільшенням термінів вагітності варикоз прогресує, уражаються 

вени підколінної ямки і задньої поверхні гомілки, вагітні скаржаться на біль 

по медіальної поверхні гомілки внаслідок розвитку недостатності пронизних 

вен і рефлюксом крові у підшкірні вени [60, 107]. 

Клапанна недостатність внутрішньої здухвинної вени і рефлюкс крові 

через запиральну вену до зовнішніх статевих органів і на медіальну 

поверхню стегна веде до перевантаження підшкірних вен НК. У 13% жінок 

поряд із ВРПВ НК спостерігається дифузне розширення шкірних вен у 

вигляді зірочок, сіточок, пастозність і набряк кінцівок [81, 103, 105]. 

Першою прогностичною клінічною ознакою нерідко стає локальне 

розширення підшкірних вен нижніх кінцівок, яке починає появлятися в 

підлітковому віці і з часом поширюється на сусідні ділянки. Варикозне 

розширення найчастіше починається в ділянці овальної ямки і проекції 

пронизної вени в середній третині стегна або гомілки [129, 132]. 

У стадії компенсації розширення вен незначне, нерідко сегментарне. 

Вени м’які, спадаються, шкіра над ними не змінена, відсутні ознаки 

клапанної недостатності. Суб’єктивні і об’єктивні прояви захворювання 

незначні [133]. Стадія компенсації протікає тривало. Пізні суб’єктивні прояви 

стають причиною пізнього звертання за медичною допомогою [131, 155]. 

Субкомпенсація венозного кровоплину розвивається швидше при 

переважанні дистального вено-венозного перетоку крові із глибоких вен у 

підшкірні. На тлі розширення підшкірних вен появляються початкові ознаки 

індуративного набряку і пігментації шкіри гомілки. Хворі відчувають 

повноту в гомілках, підвищену втомлюваність, локальну тупу біль в м’язах 
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гомілок, інтенсивність якого залежить від фізичного навантаження. До кінця 

дня розвиваються набряки в гомілково-ступневих сегментах. У пацієнток із 

розвиненою підшкірною жировою клітковиною вени не візуалізуються і 

виявляються при ультразвуковому обстеженні [18, 177]. 

В стадії декомпенсації вени напружені, шкіра гомілок пігментована, 

приєднуються трофічні розлади, зокрема свербіж та паратрофічна екзема. 

Вагітні відмічають важкість у ногах, швидку втомлюваність, тупі болі та 

судоми в м’язах гомілок, хоча у вагітних судоми можуть виникати і у зв’язку 

з дефіцитом кальцію, обумовленого підвищеною витратою його на 

формування скелету плода. Під вечір і особливо в жарку пору року можуть 

виникати набряки в ділянках гомілок і стоп [74, 171]. 

Варикозне розширення МПВ у дистальних відділах гомілки 

розвивається при порушенні кровоплину в глибоких венах. У ряді випадків 

розширення МПВ виникає при патологічному перетоку крові із ВПВ через 

комунікантні вени верхньо-медіальної зони [165]. 

Нерідко варикозне розширення МПВ виникає при недостатності 

комунікантної вени у середній третині гомілки. Хворі скаржаться на біль в 

ділянці гомілкових м’язів, судоми в нічний час [125]. Трофічні зміни 

розвиваються пізно, а за медичною допомогою жінки часто звертаються із 

косметичних поглядів або при розвитку тромбофлебіту [113, 205]. 

Розширення вен на стегні відрізняється повільним прогресуванням. 

Жінки зберігають працездатність і тривало не звертаються до хірурга. Іноді 

рефлюкс крові поширюється на підшкірну передньо-латеральну вену і вену в 

ділянці колінного суглобу по передньо-латеральній поверхнях гомілки. У цих 

хворих стадія компенсації триває довго. Варикозне розширення даної вени 

зустрічається при недостатності перфорантних вен медіальної і передньо-

латеральної поверхонь середньої і нижньої третини стегна [78, 168]. 

Варикозне розширення вен промежини і вульви, яке зустрічається у 

30% вагітних, не відноситься до власне ВХВНК, хоч механізм розвитку обох 

патологічних станів подібний. ВТВ промежини може супроводжуватись 
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відчуттям дискомфорту, розпирання і важкості у даній зоні. Після пологів 

прояви варикозу промежини зменшуються. У багатьох жінок розширення вен 

повністю регресує, залишаючись лише у 2-10% спостережень [98]. 

Флебопатія вагітних – розвиток симптоматики ХВН при відсутності 

візуальних і інструментальних (ультразвукових) змін у венозному руслі. Для 

флебопатії характерні важкість і втомлюваність у гомілках, набряки, які 

спостерігаються у другій половині вагітності [33]. 

В цей період починає проявлятись компресійна дія збільшеної матки на 

нижню порожнисту і здухвинні вени, що веде до сповільнення венозного 

кровоплину в нижніх кінцівках. Характерним симптомом флебопатії вагітних 

є симетричний, на відміну від варикозної хвороби, набряк кінцівок, який 

носить перехідний характер. Флебопатію часто супроводжує 

фетоплацентарна недостатність [102, 131]. 

Дослідження особливостей венозної гемодинаміки нижніх кінцівок у 

вагітних з використанням ультразвукового доплерівського картування при 

різних формах варикозного розширення підшкірних вен нижніх кінцівок 

дозволяє спрогнозувати можливі варіанти протікання захворювання і вибрати 

оптимальну тактику профілактики та лікування даної категорії жінок на 

різних стадіях вагітності. 

 

1.5. Інструментальна діагностика захворювань вен нижніх кінцівок. 

 

Більше 20-ти років провідне місце в інструментальній діагностиці 

ВХНК належить ультразвуковій діагностиці (УЗД) [39]. Фізичною оновою 

методу є феномен відбивання ультразвукових хвиль тканинами. Цю 

властивість спочатку використовували для дослідження внутрішніх органів. 

Пізніше була розроблена методика, яка об’єднала двохвимірне сканування у 

реальному часі (В-режим) і криву допплерівського зсуву частот. 

Сучасним технічним досягненням стало ультразвукове дуплексне 

ангіосканування (УЗДАС), яке являє собою накладання закодованих 
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кольором напрямків і швидкостей потоку крові на двовимірне зображення 

судини. Для дослідження використовують лінійні датчики, які працюють у 

діапазоні 5-10 МГц, рідше – 3,5 і 12 МГц [118, 125, 177]. 

З допомогою УЗДАС можна дослідити будь-яку судину, виміряти її 

діаметр, визначити функцію клапанів, швидкість та напрям кровоплину, 

внутрішньосудинні утвори, їх характер. Неінвазивність дослідження 

дозволяє продовжувати його необмежено в часі, виконувати у різних 

позиціях і повторювати необхідну кількість раз, використовуючи у всіх 

вікових категоріях, зокрема у вагітних. Переваги УЗДАС зробили його 

«золотим стандартом» обстеження в сучасній флебології [31, 125, 201]. 

Клінічні завдання діагностики хронічних захворювань вен у вагітних 

1. Визначення загального стану венозного русла нижніх кінцівок. 

2. Прогнозування розвитку варикозу в час вагітності. 

3. Вибір тактики профілактики прогресування варикозу в час вагітності. 

4. Показання до оперативного втручання. 

5. При необхідності втручання - визначення об’єму і характеру операції. 

6. Точність операційних доступів і мінімізація їх. 

Перше завдання вирішується шляхом вивчення патогенетичних 

факторів варикозу і зон рефлюксу. Наявність клапанної недостатності 

підшкірних та пронизних вен є показом до спостереження вагітної загальним 

хірургом або судинним хірургом для вибору тактики профілактики 

прогресування варикозу в час вагітності і ймовірного оперативного лікування 

після пологів. Об’єм оперативного втручання повинен відповідати виявленим 

зонам вертикального і горизонтального рефлюксів. Клапанна недостатність 

ВПВ є показом до її видалення або термооблітерації [86, 125]. 

При виявленні рефлюксу по МПВ необхідне втручання на сафено-

поплітеальному гирлі і стовбурі вени. Якщо один із стовбурів підшкірних вен 

або обидва функційно повноцінні, то нема необхідності їх виключати із 

кровотоку. Таке ж відношення повинно бути і до пронизних вен: виключати 

із кровотоку необхідно лише недостатні вени із горизонтальним рефлюксом. 
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Видалення варикозно змінених приток не розглядається як обов’язковий етап 

операції. Можна використати склерозуючу терапію або мініфлебектомію 

інструментами Вараді [7, 127]. 

Поява в останні десятиліття малоінвазивних ендоваскулярних 

технологій лікування ставить перед доопераційним обстеженням нові 

завдання. Зокрема, вибір методики втручання визначається прохідністю і 

діаметром судин, наявністю приток і недостатніх пронизних вен [61, 123]. 

Сучасне хірургічне лікування ВХНК повинно бути не лише 

обґрунтованим і радикальним, але малотравматичним і естетичним [6, 117]. 

Враховуючи ці вимоги, перед операцією необхідна точна топічна діагностика 

втручання. Косметичні малі розрізи можливі лише тоді, коли перед 

операцією досліджено розміщення кожного із об’єктів втручання. Тому до 

сучасної УЗ діагностики ставлять вимоги не лише виявити патогенетичні 

фактори, але і дати точні їх орієнтири на шкірі [31, 130, 185]. 

Перераховані хірургічні завдання оптимально вирішуються з 

допомогою УЗДАС, який включає дві складові: діагностика стану глибоких 

вен і виявлення патологічних змін у підшкірних і пронизних венах. Крім 

того, перед оперативним втручанням необхідно виявити особливості 

топографії гирл, пронизних вен, приток, комунікантів, виміряти діаметри 

стовбурів, дати їх координати і відмітити на шкірі [118, 177]. 

 

1.6. Профілактика і лікування варикозного розширення вен нижніх 

кінцівок при вагітності 

 

У зв’язку з тим, що ХЗВ в час вагітності мають здатність до швидкого 

прогресування, жінки вимагають постійного спостереження хірургом і 

виконання його рекомендацій для стабілізації протікання вагітності і 

попередження подальшого прогресування захворювання [11]. Профілактиці і 

лікуванню ВПРВНК у вагітних присвячені численні роботи, які можна 

розділити на дві основні групи: оперативне і консервативне (Рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Методи лікування варикозної хвороби [117]. 

 

У зв’язку з тим, що вагітність створює додаткові фактори ризику 

розвитку ХВН, питання профілактики прогресування венозної патології в час 

вагітності мають особливе значення. У більшості спостережень зміни у 

венозній системі зберігаються і після пологів, створюючи функціональні і 

естетичні проблеми. Разом з тим, адекватне попередження прогресування 

ВТВ підшкірних вен в час вагітності є цілком досяжною метою [6, 117, 153].  

Профілактичні заходи необхідно починати з 0 стадії захворювання, а 

лікування – з І стадії. Такий підхід дозволяє досягти бажаного результату – 

стабілізації і регресу хронічної венозної недостатності, а прогностично стати 

ефективним попередженням ускладнень [74, 98, 211]. 

Профілактика варикозної хвороби у вагітних має ряд принципових 

особливостей. При виявленні факторів ризику або вже наявного 

захворювання пацієнтку попереджують про можливість розвитку чи 

прогресування ХВН під час майбутньої вагітності і обґрунтовують 

необхідність активних профілактичних заходів в час даної вагітності [138]. 

Лікування ВХ традиційно відносять до компетенції хірургів, тому що 

радикально усунути варикозний синдром у багатьох випадках можливо лише 

хірургічним шляхом. Проте оперативне лікування в час вагітності у зв’язку із 

високим ризиком ускладнень виконують лише у випадках, пов’язаних з 
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можливістю розвитку тромбоемболічних ускладнень. При відсутності 

показань для термінового хірургічного втручання в час вагітності і протягом 

періоду лактації рекомендують консервативне лікування [12, 98, 163, 179]. 

Поняття «консервативне лікування ВРПВ» на даний час не повністю 

визначено. Деякі автори включають в поняття всі види нехірургічного 

лікування, починаючи від вітамінотерапії і закінчуючи склеротерапією. Інші 

називають склерозуючі методи склерохірургією, а до консервативного 

лікування відносять лише компресійну терапію [56, 100]. 

Консервативне лікування ХЗВ може бути як основним так і 

допоміжним методом. Самостійно його застосовують в час вагітності, а 

також у хворих з важкими соматичними захворюваннями та у пацієнтів, які 

категорично відмовляються від хірургічного лікування [14, 132]. 

Прихильники консервативного методу лікування в час вагітності 

аргументують вибір даної тактики тим, що після пологів ВРПВ зменшується 

або зникає повністю, тому вони підкреслюють, що під час вагітності 

використовувати хірургічне втручання недоцільно [71, 131]. 

Мета консервативних методів лікування варикозної хвороби у вагітних 

– не допустити прогресування захворювання, зменшити важкість проявів 

клінічних симптомів і попередити розвиток тромбоемболічних ускладнень та 

декомпенсації венозного кровоплину [81]. 

Лікувальна гімнастика. Питанням використання лікувальної 

фізкультури (ЛФК) для профілактики і лікування ВХНК у час вагітності в 

медичній літературі приділяється мало уваги. Разом з тим, практично кожен 

хірург, який працює в поліклініці, стикається з необхідністю призначати 

лікування даній категорії пацієнток. Медичний арсенал лікувальної 

фізкультури досить незначний, хоча застосування лікувальної гімнастики є 

не лише виправданим, але і необхідним методом профілактики і лікування 

хронічних захворювань вен [20]. 

Гімнастичні вправи і активні рухи у поєднанні із компресійними 

пов’язками збільшують об’єм кровоплину у нижніх кінцівках у два-п’ять 
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разів, а дозоване фізичне навантаження у поєднанні із прогулянками перед 

сном на віддаль 2-3 км є доброю профілактикою варикозного розширення 

підшкірних вен нижніх кінцівок у вагітних [75]. 

Питання застосування масажу нижніх кінцівок при ВХНК у вагітних 

залишається відкритим. Головним контраргументом є можливість 

фрагментації тромботичних мас або генералізації варикотромбофлебіту. 

Теоретично ці небезпеки існують, однак на практиці масаж при 

тромботичних процесах не застосують, що ж стосується неускладненого 

варикозу, то застосування масажу не протипоказане [202]. 

Для профілактики прогресування ВРПВ в час вагітності доцільно 

поєднувати ЛФК із режимом праці і відпочинку, дієтою і профілактикою 

запорів, періодичним перебуванням протягом дня 5-10 хвилин у 

горизонтальному положенні із піднятими на 20-30
о
 ногами. В робочий час 

або при виконанні побутових обов’язків бажано виключити тривалі 

ортостатичні навантаження (нерухоме положення в стоячому або сидячому 

положенні). На пізніх термінах вагітності підвищення кінцівок необхідне і в 

час нічного сну [12]. 

Компресійна терапія. Обмежені можливості ЛФК, медикаментозного 

лікування і оперативної корекції в час вагітності роблять еластичну 

компресію обов’язковим компонентом лікування ХЗВ. За думкою більшості 

флебологів, протягом всієї вагітності і у післяродовому періоді навіть 

практично здоровій жінці необхідно використовувати лікувальний 

компресійний трикотаж. Терапія, яка має на увазі дозоване стиснення нижніх 

кінцівок, є фундаментальним компонентом лікування ХВН [76]. 

Стиснення гомілок манжетою до 10-15 мм ртутного стовпа збільшує 

швидкість кровоплину у підшкірних венах більше ніж у три рази, що 

попереджує венозний застій в нижніх кінцівках, прогресування венозної 

недостатності, розвиток тромбофлебітів і тромбозів [14]. 

Основним методом компресійної терапії протягом багатьох десятиліть 

залишалося еластичне бинтування. Недоліком методу є неоднорідна 
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компресія кінцівки. Основним критерієм адекватності компресії при 

накладенні еластичного бинта залишається особистий досвід. У той же час, 

навіть фахівець не може повною мірою оцінити особливості перерозподілу 

крові в кінцівці після еластичного бинтування [21]. 

Правила проведення еластичного бинтування: 

- еластичне бинтування виконувати при тильному згинанні стопи під кутом 

90
0
 для попередження утворення складок бинта в області щиколоток; 

- перший тур бинта накладати біля основи пальців стопи, наступні тури 

охоплюють у вигляді «гамачка» п’яту; 

- кожний тур бинта повинен перекривати попередній на 50-70%; 

- необхідно моделювати конфігурацію кінцівки латексними подушечками у 

підколінній та підщиколоткових ямках; 

- верхній рівень компресійного бандажу повинен бути на 8-10 см 

проксимальніше зони клапанної недостатності [33]. 

Ряд авторів не відмічали позитивного лікувального ефекту від 

використання еластичного бинтування. Відсутність ефекту пояснювали тим, 

що бинтування жінки використовували нерегулярно або не використовували 

зовсім, незважаючи на рекомендації [99, 187]. В той же час, еластична 

компресія показана всім вагітним, незалежно від того, коли виник варикоз – 

при даній вагітності чи раніше. У другому випадку не вдається добитись 

зворотного розвитку процесу тому, що атрофована м’язева стінка вени після 

пологів не відновлюється, а еластичне бинтування лише зменшує суб’єктивні 

скарги або частково попереджує прогресування хвороби [13, 14]. 

Із впровадженням в практику еластичного трикотажу з градуйованою 

компресією система медичної допомоги хворим набула завершеного вигляду, 

так як компресійний трикотаж дозволяє проводити ефективну профілактику і 

лікування у вагітних, яким оперативне, склерозувальне і інші види 

інвазивного лікування не показані або протипоказані [122]. 

Вивчення ефективності використання еластичного трикотажу 1-2 класу 

компресії показало, що використання його під час вагітності, пологів і 
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післяпологового періоду сприяє прискоренню венозного кровоплину у 

нижніх кінцівках і покращує суб’єктивні відчуття пацієнток [59]. 

В наш час випускається широкий арсенал засобів еластичної компресії, 

створених за технологією, котра забезпечує фізіологічний розподіл 

стиснення кінцівки від максимального на рівні щиколоток до мінімального 

на рівні стегна по наступній схемі: 100% - компресія в зоні щиколоток, 70% - 

на рівні верхньої третини гомілки, 40% - на рівні верхньої третини стегна. 

Такий розподіл тиску із поступовим зниженням його знизу від щиколоток до 

стегна стимулює рух крові у напрямку до серця і створює оптимальні умови 

для венозного і лімфатичного відтоку [131]. 

Еластичний компресійний трикотаж випускається відповідно з Єдиним 

європейським стандартом - GZG/RAL, прийнятим у 2000 році [183]. 

Еластична компресія кінцівок має наступний лікувальний ефект: 

- компресія вен гомілки збільшує пропульсивну здатність м’язево-

венозного насосу, знижує патологічну венозну ємкість; 

- зменшення діаметру вен покращує функціонування клапанного апарату і 

збільшує швидкість венозного кровоплину; 

- підвищення тканинного тиску підсилює резорбцію позаклітинної рідини у 

венозному коліні капіляру, зменшує її фільтрацію у артеріальному, збільшує 

дренажну функцію лімфатичної системи; 

- збільшує фібинолітичну активність крові за рахунок інтенсивного 

вироблення тканинного активатору плазміногену, - феномен, пов’язаний із 

скороченням м’язів у обмеженому об’ємі [110]. 

Ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень у вагітних із ХЗВ при 

використанні еластичної компресії зменшується у 2,7 рази [156, 178]. 

Протитромботична дія компресії обумовлена прискоренням венозного 

кровоплину, зменшенням стазу крові, а також попередженням пошкодження 

ендотелію судин при їх надмірному розтягненні [74]. Компресійний 

трикотаж 1-2 класу необхідно використовувати протягом всієї вагітності і у 

післяпологовому періоді не менше 4-6 місяців [59, 81, 99, 183] (Табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Покази до застосування компресійного трикотажу у вагітних із ХЗВ. 

Клас 

компресії 

Параметри 

компресії 

над рівнем 

кісточок 

Покази 

1 Дуже легка 

(18-22 мм 

рт. ст.) 

Спадкова схильність до ХЗВ; епізодичні набряки і 

відчуття важкості в ногах без проявів варикозу; 

перший триместр вагітності; тривале перебування 

в сидячому положенні (Клас С0S за СЕАР). 

2 Легка 

(18-21 мм 

рт. ст.) 

Ретикулярний, сегментарний і розсипний типи 

варикозу; відчуття важкості і нічні судоми; 

профілактика варикозного розширення вен в час 

вагітності (Клас С1 за СЕАР). 

3 Нормальна 

(22-29 мм 

рт. ст.) 

Розсипний або магістральний типи варикозу з 

функціональними порушеннями, набряки, в тому 

числі при вагітності і після хірургічних втручань 

(Клас С2-С3 за СЕАР). 

4 Висока 

(30-40 мм 

рт. ст.) 

Варикозне розширення вен з трофічними змінами 

шкіри, гіперпігментація, паратрофічна екзема; 

загоєні виразки (Клас С4-С5 за СЕАР). 

 

Протипокази до використання лікувального трикотажу: 

- хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок 

(реґіонарний систолічний тиск на A. tibialis posterior 80 мм рт. ст.); 

- важкі форми діабетичної ангіопатії і полінейропатії; 

- декомпенсована серцево-легенева недостатність; 

- трофічні виразки не венозної етіології; 

- гостра інфекція м’яких тканин; 

- септичний флебіт [76]. 

Для отримання максимального ефекту компресійної терапії необхідно 

дотримуватись наступних правил: одягати еластичний трикотаж зранку, не 

опускаючи ноги з ліжка. Стиснення кінцівок повинно бути рівномірним, без 

складок і перетяжок. Припиняти використання трикотажу при зменшенні 

ортостатичних навантажень, зокрема в другій половині дня [107]. 
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Медикаментозна терапія хронічних захворювань вен нижніх кінцівок 

під час вагітності стикається із рядом проблем, вирішення яких визначає 

можливості лікування. Зокрема, в час вагітності у призначенні медикаментів 

на перше місце виступають питання безпеки матері і плода. 

Фармакологічна підтримка обмежена використанням препаратів, які не 

проникають через плацентарний бар’єр і мінімально впливають на розвиток 

плода і згортальну систему крові. В час лактації використання пероральних 

медикаментозних засобів також небажане [111, 155]. 

Медикаментозну терапію в час вагітності призначають при виражених 

клінічних симптомах хронічної венозної недостатності (клінічний клас С3 і 

більше). Використовують флеботоніки, а при тромботичних ускладненнях – 

антикоагулянти [126]. Не рекомендується використання у вагітних 

фармакологічних препаратів різних груп при відсутності ознак порушення 

венозного відтоку [39, 90, 96]. 

Препарати повинні мати мінімум побічних ефектів, високу 

біодоступнісь і бути безпечними для вагітної і плоду [132]. 

У І триместрі використання практично всіх фармакологічних 

препаратів не просто небажане, а з позиції безпеки ембріону протипоказане 

[39]. Усі препарати для прийому всередину потрібно відмінити за декілька 

тижнів до пологів і початку грудного годування [64]. 

На сьогодні фармацевтичні фірми розробили ряд веноактивних 

препаратів, які мають добрий клінічний ефект і комплексно діють на всі 

ланки патогенезу ХЗВ. До них відноситься група мікройонізованих 

очищених фракцій діосмінвмісних препаратів, препарати-венотоніки із 

плодів каштану та препарат комбінації іглиці колючої, гесперидину 

метилхалькону і аскорбінової кислоти [19, 103]. 

Необхідно підкреслити, що діосмін блокує синтез простагландинів, які 

мають важливу роль у формуванні шийки матки, в зв’язку з чим 

використання в час вагітності і лактації веноактивних препаратів є 

недоцільне і навіть рисковане [81, 132]. 
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Згідно інструкції по використанню, препарати, які містять 

мікройонізовані очищені діосмінвмісні препарати «…використовують із 

обережністю при вагітності. Не було повідомлень про побічні ефекти при 

використанні даних препаратів у вагітних. Не рекомендується призначати 

препарати в період лактації» [96]. 

В інструкції до препарату комбінації іглиці колючої, гесперидину 

метилхалькону і аскорбінової кислоти вказано, що «…клінічні 

спостереження не виявили фетотоксичної дії препарату, тому його можна 

застосовувати у період вагітності. Оскільки інформація про проникнення 

препарату у грудне молоко відсутня, не слід призначати препарат жінкам, які 

годують груддю» [126]. 

І якщо відсутність доказів тератогенних і ембріотоксичних ефектів 

веноактивних препаратів може оправдати їх призначення вагітним із 

хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок, то заборона використання 

їх при грудному годуванні (а лікування ХЗВ необхідно продовжувати після 

пологів), робить терапію веноактивними препаратами непослідовною [80]. 

Кінцевий результат фармакотерапії залежить від тактики лікування і 

вибору препарату. Проте широкий спектр веноактивних препаратів, які 

використовують для лікування ХЗВ, при детальному вивченні стає досить 

вузьким у випадку необхідності використання у вагітних і породіль [19; 107]. 

Місцеве лікування. Простота використання і відсутність системної дії 

топічних медикаментозних форм робить їх популярними серед пацієнток. У 

склад препаратів для місцевого використання входить гепарин у різних 

концентраціях (100-1000 ОД в 1 г) у поєднанні з різними компонентами 

(анестезин, лідокаїн, бензиловий ефір, аллантоїн, декспантенол і інші). 

Топічні медикаментозні форми при місцевому використанні мають 

протинабрякову і протизапальну дію. Місцеві засоби у формі мазей і гелів 

зменшують набряки, втомлюваність, важкість, судоми у м’язах гомілок. 

Тривалість курсу лікування – 2-4 тижні. Препарати наносять на уражені 

ділянки зранку і ввечері, обережно втираючи до повного всмоктування [77]. 
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За механізмом дії засоби місцевої дії поділяють на: 

- Гепариновмісні гелі, які забезпечують швидке проникнення гепарину 

та інших компонентів гелю в шкіру [65]. 

- Гелі на основі веноактивних препаратів, зокрема препаратів рутину, 

які мають вено- і капіляропротекторний і відволікаючий ефект [103]. 

Препарати місцевої дії не виявляють системного впливу, тому їх 

призначення можливе як доповнення до базисної терапії ХЗВ. Використання 

місцевих форм препаратів оправдано лише при варикозному розширенні вен 

вульви і промежини, коли еластичний трикотаж мало ефективний. Необхідно 

визнати естетичний недолік використання мазевих форм на жировій основі і 

віддавати перевагу водорозчинним гелям [23, 131]. 

Оперативне лікування. Акушер-гінекологи негативно відносяться до 

хірургічних втручань під час вагітності. Обґрунтування для заперечення 

такого втручання зрозумілі внаслідок небезпеки нанесення шкоди матері і 

плоду та високим ризиком післяопераційних ускладнень [81, 98]. 

Першим спробам оперативного лікування ВХНК у вагітних присвячені 

роботи, які ґрунтуються на дослідженнях 60-80-х років минулого століття. 

Зокрема, К.Залога (1965) вважав, що лікування варикозу під час вагітності 

повинно бути обмежене лише терапевтичними заходами, бо хірургічна 

корекція пов’язана із високим ризиком післяопераційних ускладнень і може 

бути використана лише у вагітних із різко вираженим ВРПВ з декомпенсацію 

венозного відтоку і розвитком тромботичних ускладнень (тромбофлебіт 

верхньої третини стегна, ембологенний тромбоз глибоких вен), а втручання 

повинно бути виконане у мінімальному об’ємі [14]. 

Були сформовані покази до хірургічного лікування, зокрема, втручання 

доцільно проводити за наявності у вагітних вираженого варикозного 

розширення вен з клапанною недостатністю і порушенням кровообігу в 

кінцівці при неефективній компресійній терапії, розровах варикозних вузлів. 

Хірургічне лікування рекомендували проводити до 8-го місяця вагітності. 

Автори проводили обмежені за об’ємом оперативні втручання [141, 167]. 
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Показом до хірургічного лікування ВХ вважали ретроградний 

кровоплин у підшкірних венах, особливо при виражених ознаках клапанної 

недостатності, декомпенсованій стадії ХВН, коли разом з вираженим 

рефлюксом через остіальний клапан спостерігалась недостатність клапанів 

пронизних вен без порушення кровоплину по глибокій венозній системі [14]. 

За даними Г.І. Цибоєвої (2005), хірургічне лікування ВХВНК під час 

вагітності варто виконувати лише при різко вираженій деформації 

підшкірних вен та вираженій клапанній неспроможності пронизних і 

поверхневих вен, коли порушена венозна гемодинаміка становить загрозу 

виношуванню плода [122]. 

При виборі хірургічних методик лікування необхідно враховувати 

терміни вагітності, мінімальну травматизацію втручання, скорочення 

тривалості операції, видалення підшкірних вен з метою корекції венозної 

гемодинаміки нижніх кінцівок із дотриманням естетичних принципів 

виконання втручання [141]. 

Деякі автори для лікування ВХВНК у вагітних рекомендували 

використовувати склерозуючу терапію [11], хоча інші виступали із критикою 

методу [14]. Вони вважали, що склерозант може попадати із підшкірних вен 

у глибоку венозну систему і викликати тромбози у вагітних та ураження 

плода. Сучасні флебологи також підкреслюють, що в час гестації 

протипоказано використання склерозуючих і ендовазальних термальних 

технологій виключення ВРПВ, зокрема ендовенозну лазерну коагуляцію та 

радіочастотну коагуляцію [12, 85, 98]. 

Разом з тим, ряд авторів наголошують, що принципи лікування 

хірургічних захворювань вен у вагітних повинні бути такі ж, як і у 

невагітних. Планові операції, на їхню думку, краще проводити у другому 

триместрі вагітності. У першому триместрі оперувати не варто, оскільки 

існує ризик самовільного аборту і тератогенної дії анестетиків [157, 172]. 

Експериментально доведено, що оперативні втручання під час 

вагітності краще виконувати під регіональною або місцевою анестезією. 
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Місцеві анестетики не викликають порушень гемостазу, не проникають через 

гематоплацентарний бар’єр. В час вагітності потреба в місцевих анестетиках 

знижується на 30% у зв’язку з впливом прогестерону на чутливість нервового 

волокна [3]. У зв’язку з цим, достатньою при необхідності втручання у 

вагітних стає місцева інфільтративна анестезія, яка забезпечує адекватне 

знеболення в час операції і протягом декількох годин після неї [91]. 

Деякі автори використовують інфільтративну анестезію, зокрема 

тумесцентну при виконанні сегментарних флебектомій у вагітних із 

прогресуючою варикозною хворобою нижніх кінцівок [129]. 

Захворювання часто розвивається в ізольованих сегментах вени, коли 

внаслідок спадкової неповноцінності венозної стінки і клапанного апарату 

виникає локальна «комора напруження», що зумовлює подальше 

прогресування захворювання і розвиток ускладнених форм, тому своєчасне 

усунення патологічно зміненого сегменту вени та зони патологічного 

рефлюксу крові затримує або зупиняє процес варикозної трансформації [3]. 

Ліквідацію локальних патологічних рефлексів забезпечує метод 

сегментарної флебектомії у вагітних із прогресуючим ВРПВ, який заслуговує 

окремої уваги. Виключення скомпрометованого сегменту венозного русла 

викликає зниження венозної гіпертензії у периферичних ділянках і сприяє 

сповільненню або зупинці прогресування ВХ. Втручання відноситься до 

малоінвазивних технологій і забезпечує неускладнене протікання вагітності, 

пологів і післяпологового періоду [85, 89]. 

Автори ставлять питання про можливість оперативного лікування 

певних форм ВХ у вагітних, що стало можливим завдяки використанню 

ультразвукового допплерівського ангіосканування. Підґрунтям для даного 

твердження є факт, що спочатку ВР розвивається в ізольованому сегменті. 

Під час обстеження виявляють зону патологічного рефлюксу. Ліквідація зони 

рефлюксу і зміненого сегменту зупиняє процес ВТВ у 87% вагітних [196]. 

Автори більшості досліджених нами праць вважають, що оперативне 

лікування неускладненого варикозу не варто виконувати під час вагітності і 
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рекомендують проводити його перед початком планованої вагітності або 

після пологів [104, 142]. 

Питання оперативного лікування ВХ переносять до року після пологів, 

зокрема після завершення лактації і відновлення менструального циклу при 

відсутності декомпенсації і протипоказів до операції [11, 84, 186]. 

Жінки, які планують першу чи повторну вагітність, при наявності ознак 

ХЗВ повинні звернутися до судинного хірурга для оцінки потенційного 

ризику розвитку ХВН який вирішить необхідність втручання. Враховуючи 

можливість прогресування ВХ в час вагітності та розвитку ускладнень, ряд 

авторів вважає, що вагітні із ХЗВНК повинні знаходитись під постійним 

спостереженням у акушера-гінеколога і хірурга-ангіолога [5, 96, 131]. 

Мета оперативного лікування полягає у видаленні варикозно змінених 

вен або виключення їх із кровоплину сучасними малоінвазивними 

методиками, що ліквідує вертикальний і горизонтальний венозний рефлюкси, 

зменшує симптоми хвороби, попереджує несприятливі ефекти венозної 

гіпертензії і нормалізує фізіологію венозного кровоплину [189]. 

Оперативне лікування повинно бути мінімально травматичним, 

забезпечувати добрий естетичний ефект, не мати небезпечного чи 

несприятливого впливу на організм пацієнтки, мінімізувати кількість 

побічних ефектів та скорочувати час післяопераційної реабілітації [109]. 

За останні десятиліття у лікуванні ВХНК спостерігається значний 

прогрес завдяки розробці і впровадженню нових малоінвазивних термальних 

технологій, зокрема ЕВЛК, яка поступово перетворюється у лікувальний 

метод, доступний до використання широкому колу хірургів у медичних 

закладах різних рівнів [40, 61, 137, 150]. 

Ендовенозні лазерні технології стали пріоритетним напрямком 

хірургічного лікування ВХ. Це пояснюється їх малою травматичністю, 

добрим естетичним ефектом, зведенням до мінімуму часу перебування в 

стаціонарі або можливість виконання в амбулаторних умовах. ЕВЛК 

забезпечує добрий функціональний ефект, ранню активізацію оперованих, 
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скорочує терміни реабілітації. Втручання можна виконувати самостійно або у 

поєднанні з іншими хірургічними методиками [61, 84, 210]. 

Метод ЕВЛК був запроваджений у 2000 році [13, 170, 176]. Під 

впливом високоенергетичного лазерного випромінювання відбувається 

миттєве закипання плазми і формених елементів крові. Тепловий вплив на 

стінку вени складається з декількох компонентів: пряма дія лазерного 

випромінювання, дія на навколишні тканини розігрітої робочої ділянки 

світловоду та бульбашок пари. Основним компонентом є прямий вплив 

лазерного випромінювання на стінку вени. При цьому відбувається 

пошкодження ендотелію і коагуляція білків у субендотеліальних шарах з 

подальшим виникненням асептичної тромботичної оклюзії вени. Надалі 

відбувається процес організації тромбу, який протягом 4-6 місяців 

заміщується сполучною тканиною, а вена набуває вигляду 

сполучнотканинного тяжу [130, 154]. 

При морфологічних дослідженнях було встановлено, що в ділянці 

лазерного впливу виникає коагуляційний некроз ендотелію, який стає 

основою для формування тромбозу коагульованої вени [137]. 

Для лазерної коагуляції застосовують напівпровідникові лазерні 

апарати, які генерують промінь в інфрачервоному діапазоні 800-1560 нм. В 

останнє десятиліття ЕВЛК перейшла на довжину хвилі 1470-1560 нм, так 

званий «водяний діапазон». Випромінювання даної довжини поглинається 

водою навколишніх тканин, за рахунок чого досягається зменшення 

енергетичних параметрів коагуляції, післяопераційного больового синдрому і 

кількість ускладнень у порівнянні з довжиною хвилі 940 нм, яка 

використовувалась на початку впровадження ЕВЛК [109, 169]. 

Доставку лазерного випромінювання до зони коагуляції здійснюють за 

допомогою гнучких кварцових світловодів діаметром 600 мкм із торцевим 

або радіальним робочим кінцем. Особливістю даних типів світловодів є 

характер випромінювання лазерної енергії у просвіт судини: світловоди із 

торцевим випромінюванням дають прямий промінь по ходу волокна; 
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світловоди з кільцевою лінзою в розсіюють лазерний промінь і рівномірно по 

колу коагулюють стінку судини [72]. 

Варто підкреслити, що хірурги по різному відносяться до поєднання 

кросектомії і ЕВЛК. Автори, які застосовують ЕВЛК без кросектомії, 

досягають оклюзії вен у віддаленому періоді у 93,3% випадків [109, 124]. 

Частина хірургів негативно сприймає відмову від кросектомії при 

лазерній коагуляції, оскільки вони вважають, що кросектомія є одним з 

факторів профілактики рецидиву захворювання, попередження 

тромбоемболічних і специфічних ускладнень ЕВЛК [25, 184]. 

Інша група дотримується диференційованого підходу до кросектомії, 

залежно від діаметру стовбурної вени. При розширенні ВПВ до 15 мм у 

вертикальному положенні пацієнта вони не виконують кросектомію, а при 

діаметрі судини більше 15 мм її виконують. Показом до поєднання лазерної 

коагуляції і кросектомії є також наявність аневризми гирла ВПВ та 

латеральної чи медіальної додаткової вени, виявлених при УЗДАС [109]. 

Запальна реакція тканин після дії лазерного випромінювання 

проходить за тією ж схемою, що і при інших термічних пошкодженнях, хоча 

наявні особливості перебігу, зокрема: коагульовані тканини не є джерелом 

вазоактивних компонентів (кінінів), що зменшує місцеву запальну реакцію і 

сповільнює час регенерації; відсутня кровотеча із тканин у зоні дії лазера, 

сповільнена резорбція коагульованих тканин макрофагами та нейтрофілами, 

а також знижене мікробне обсіменіння [109, 137, 209]. 

Необхідно окремо виділити ускладнення, причиною яких є лазерна 

коагуляція. Зокрема, при УЗ-контролі в робочій зоні світловоду 

візуалізуються множинні бульбашки газу (вапоризація крові), які рухаються 

у проксимальному напрямку і потрапляють через сафено-феморальне гирло в 

глибокі вени. Дальше продукти лазерної коагуляції попадають у глибокі 

вени, мале коло кровообігу, судини головного мозку. Після операці більшість 

пацієнтів (83%) відмічають «металевий» присмак у роті, біль голови, 

запаморочення, нудоту, важкість при диханні. Дані симптоми утримуються 
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5-7 днів і обтяжують протікання раннього післяопераційного періоду. Для 

профілактики ускладнень автори доповнюють ЕВЛК кросектомією [25, 106]. 

Більшість авторів, які виконують ЕВЛК в амбулаторних умовах, не 

виконують кросектомію, щоб не ускладнювати проведення втручання [61; 72; 

150]. Проте кросектомія не виключає повністю ризик розвитку специфічних 

ускладнень у зв’язку з тим, що продукти лазерної коагуляції можуть 

попадати в глибоку венозну систему через пронизні вени на стегні і гомілці. 

Особливим застереженням до використання термальних технологій, 

зокрема ЕВЛК є вагітність і період лактації [130, 210]. 

Необхідно підкреслити, що ефективне лікування ХЗВ у вагітних 

можливе лише при індивідуальному підході до пацієнтів, раціональному 

використанню сучасного арсеналу лікарських засобів, чіткому розумінню 

пацієнткою необхідності виконання рекомендацій лікаря. Це може бути 

забезпечено тісним співробітництвом акушерів-гінекологів і хірургів-

ангіологів чи флебологів у різні терміни вагітності, а також після пологів. 

Спільне завдання акушера-гінеколога і хірурга – зробити все можливе 

для комфортного виношування вагітності, запобігти або зменшити 

прогресування ВРПВНК, попередити тромботичні ускладнення. Разом з тим, 

при проведенні оперативного лікування необхідно вибирати таку методику, 

яка є малотравматична, мінімізує виникнення післяопераційних ускладнень, 

дає можливість швидкої реабілітації і має добрий естетичний ефект. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження даних літератури 

можна вважати, що в даний час не розроблені чітко принципи і не визначені 

покази до проведення консервативного і хірургічного лікування вагітних, які 

страждають ВРПВНК . Робота не вирішує всього кола складних клінічних 

завдань, проте вона, на наш погляд, дозволить більш цілеспрямовано 

продовжити розробку даної важливої проблеми. Із врахуванням викладених 

вище даних літератури були поставлені конкретні завдання в роботі. 
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Р О З Д І Л   2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Особливості клінічного перебігу та даних інструментального 

дослідження у вагітних із варикозним розширенням підшкірних вен 

 

Дисертаційна робота носить клінічний характер у відповідності до 

поставленої мети і задач. При проведенні наукового дослідження були 

дотримані загальноприйняті положення міжнародного та національного 

законодавства з питань етики відповідно до вимог закону України № 690 від 

23.09.2009 року «Про затвердження порядку проведення клінічних 

випробовувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 

випробовувань і типового положення комісії з питань етики», Конвенції Ради 

Європи про права людини та біомедицину (04.04.1997 року), Гельсинської 

декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення 

медичних наукових досліджень за участю людини (1964-2000 роки). 

У всіх вагітних та жінок репродуктивного періоду з хронічними 

захворюваннями вен нижніх кінцівок було отримано інформаційну згоду на 

участь у дослідженні у відповідності до Гельсінської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю 

людини у якості об’єкта дослідження». Дизайн дослідження схвалено 

комісією з питань дотримання біоетики при проведенні експериментальних 

досліджень Івано-Франківського національного медичного університету 

(протокол № 103/18 від 20.09.2018 року). 

У дослідженні використані дані обстежень та лікування 105 вагітних та 

жінок репродуктивного періоду, у яких діагостовано варикозну хворобу вен 

нижніх кінцівок клінічних класів С1-С4 за класифікацією CEAP. В основу 

роботи покладено аналіз активного моніторингу вагітних, породіль та жінок 
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репродуктивного періоду, аналіз оперативних втручань, моніторинг 

післяопераційного стану, збір та аналіз результатів клінічних, лабораторних 

та інструментальних методів дослідження. Анкетування пацієнтів 

здійснювали на клінічній базі кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського 

національного медичного університету, жіночій консультації м. Івано-

Франківськ (договір про співпрацю № 14.3878 від 07.06.2016 року) та ТзОВ 

«Клініко-діагностичний центр» м. Івано-Франківськ (договір про співпрацю 

від № 17.1105 від 12.03.2018 року) за період з вересня 2016 року по вересень 

2018 року, зокрема: 

- Ретроспективний аналіз обмінних карт вагітних жінок з варикозною 

хворобою нижніх кінцівок; 

- Проспективний аналіз обмінних карт вагітних з варикозною хворобою 

нижніх кінцівок та без неї; 

- Проспективний аналіз спадкових факторів ризику розвитку варикозної 

хвороби у вагітних; 

- Аналіз медичних карт жінок репродуктивного періоду, оперованих по 

поводу варикозної хвороби нижніх кінцівок; 

- Загальне клінічне обстеження вагітних із варикозною хворобою; 

- Ультразвукове ангіосканування венозного русла та венозного кровоплину 

нижніх кінцівок з кольоровим дуплексним картуванням; 

- Лабораторні методи обстеження вагітних – загальні клінічні обстеження, 

гормональне дзеркало, коагулограма; 

- Морфологічна ультраструктурна оцінка стану стінки варикозних вен у 

жінок репродуктивного періоду, видалених під час операції; 

- Методики консервативного лікування варикозної хвороби у вагітних; 

- Методики оперативного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у 

жінок репродуктивного періоду; 

- Методика оцінки якості життя з використанням адаптованого 

опитувальника «CIVIQ» (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire). 

- Методики статистичної оцінки отриманих результатів. 
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У проспективне дослідження включено 54 вагітних та 51 жінку 

репродуктивного періоду з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок 

класів С1-С4 за СЕАР. Контрольну групу склали 17 вагітних без проявів 

варикозної трансформації вен, включені у групу досліджень спадкового 

фактору при виникненні варикозного розширення вен (Рис. 2.1). 

54 (51,4%)51 (48,6%)

В обох групах переважав клас ХЗВ ІІ-IІІ за СЕАР

Оперативне
лікування

(репродуктивний вік)

Консервативне
лікування
(вагітні)

ВСЬОГО

105 ЖІНОК

 

Рис. 2.1. Групи спостережень жінок репродуктивного періоду із 

хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок. 

 

Критеріями включення при виконанні роботи стали вагітні та жінки 

репродуктивного періоду з варикозним розширенням підшкірних вен нижніх 

кінцівок, виявлені при постановці на облік в жіночій консультації згідно з 

клініко-практичними рекомендаціями товариства судинних хірургів та 

Американського венозного форуму [207] і клініко-практичними 

рекомендаціями Національної академії медичних наук України і Асоціації 

ангіологів та судинних хірургів України [117]. 
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Критеріями виключення стали вагітні та жінки репродуктивного 

періоду з гострими тромбофлебітами підшкірних вен, перенесеним 

тромбозом глибоких вен, гепаторенальною дисфункцією, ВІЛ інфекцією, 

непогодження з планом лікування та відмова від участі в дослідженні. 

У відповідності до завдань, поставлених у дослідженні, в залежності 

від методів лікування, стану пацієнток (вагітність чи репродуктивний період) 

було сформовано групи жінок з хронічними захворюваннями вен нижніх 

кінцівок віком від 19 до 40 років (Табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Клінічна характеристика вагітних із варикозним розширенням вен 

Вік вагітних 

До 20 років 20-29 років 30-39 років Більше 40 років 

3 27 23 1 

Кількість вагітностей 

I II III IV V 

11 29 8 5 1 

Поява варикозу 

Під час першої вагітності При повторних вагітностях 

23 31 

Кількість жінок за класифікацією CEAP 

С0 С1 С2 С3 С4 С5,6 

0 18 29 7 0 0 

 

Перша група - 54 жінки у різні терміни вагітності, у яких при 

постановці на облік в жіночій консультації було діагностовано варикозне 

розширення підшкірних вен нижніх кінцівок - вивчали спадковий фактор, 

сонографічні і клінічні фактори розвитку хронічних захворювань вен. У 

даній групі були використані консервативні методи профілактики 

прогресування захворювання вен (Рис 2.2). 

Друга група - 51 жінка репродуктивного віку, у яких було виявлено 

варикозне розширення вен нижніх кінцівок при зверненні до хірурга перед 

першою або наступною планованою вагітністю і які були оперовані у 

плановому порядку згідно рекомендацій про необхідність оперативного 
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лікування варикозу перед планованою вагітністю або після пологів і 

закінчення лактаційного періоду. 

0 10 20 30

До 20 
років

20-29 років

30-39 років

Більше 40 
років

3

27

23

1

0 20 40

В час першої 
вагітності

При повторних 
вагітностях

31 вагітна

23 вагітних

І ГРУПА – 54 ВАГІТНИХ 

Вік вагітних із варикозною 
хворобою

Кількість виявлень варикозної
хвороби у вагітних

 

Рис. 2.2. Розподіл вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок за 

віком та кількістю пологів. 

 

Комплексне обстеження вагітних і жінок репродуктивного періоду 

включало клінічний аналіз перебігу вагітності, пологів та післяпологового 

періоду, час появи клінічних проявів варикозного розширення підшкірних 

вен нижніх кінцівок залежно від терміну вагітності і кількості вагітностей. 

Обстеження включало співбесіду і складання анкет, у які були внесені 

паспортні дані жінок, вік, конституція, спадковість - наявність варикозного 

розширення вен та їх ускладнень у батьків та близьких родичів, особливості 

режиму роботи, перенесені екстрагенітальні та гінекологічні захворювання. 

Проводили ретельний збір анамнезу з виявленням особливостей виникнення 

та перебігу захворювання у відповідності до критеріїв включення. Після 

збору анамнезу проводили огляд ніг, нижньої частини живота у стоячому 

положенні. У жінок, в яких було декілька вагітностей, уточнювали динаміку 

розвитку варикозу в час кожної вагітності та регрес її після пологів. 
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Особливу увагу звертали на зовнішній вигляд кінцівок, оцінювали 

колір шкіри, наявність та локалізацію телеангіоектазій і ретикулярного 

варикозу, варикозно змінених вен, набряків кінцівок, ліподерматосклерозу, 

гіперпігментації і індурації шкіри гомілки. 

Всім вагітним проводили рутинні клініко-лабораторні дослідження 

крові і сечі, флюорографію легень та ЕКГ. Біохімічні дослідження крові 

включали в себе дослідження рівня білку, глюкози, білірубіну, показників 

азотистого обміну (креатинін, сечовина). У комплекс передопераційних 

обстежень входило визначення груп крові, резус-фактор, рівень трансаміназ, 

маркерів вірусного гепатиту та RW, стан системи згортання крові. 

Клінічний діагноз встановлювали згідно з міжнародною 

класифікацією CEAP з урахуванням клінічних класів: С0 – відсутні візуальні 

або фізикальні прояви хвороби вен; С1 – телеангіоектазії або ретикулярні 

вени; С2 – варикозні вени; С3 – набряк; С4а – гіперпігментація, екзема; С4в – 

ліподерматосклероз або біла атрофія шкіри; С5 – виразка, яка загоїлась; С6 – 

активна виразка; S – симптоми (біль, свербіж, відчуття втомлюваності, 

подразнення шкіри, судоми м’язів); А – асимптомне протікання. 

Враховуючи можливість прогресування варикозної хвороби під час 

вагітності та розвитку ускладнень, вагітні із варикозом до самих пологів 

знаходились під спільним спостереженням у акушер-гінеколога і судинного 

хірурга, завдання яких – зробити все можливе для комфортного виношування 

вагітності, запобігти або зменшити прогресування варикозного розширення 

вен в час вагітності, попередити розвиток тромботичних ускладнень. 

 

2.2. Клінічна характеристика прооперованих пацієнток з 

варикозним розширенням підшкірних вен 

 

У проспективне дослідження, проведене у 2015–2018 роках на базі 

кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного медичного 

університету та ТзОВ «Клініко-діагностичний центр» м. Івано-Франківськ, 
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залучено 51 жінку віком від 19 до 45 років, які були оперовані до першої 

вагітності або у після пологів і закінчення періоду лактації. У оперованих 

переважав клас хронічних захворювань вен нижніх кінцівок С2 – С4 за СЕАР. 

Проведено аналіз результатів клінічного обстеження під час 

амбулаторного хірургічного прийому 51 жінки із ХЗВ нижніх кінцівок, які 

були відібрані для оперативного лікування. Огляд проводили у 

вертикальному положенні. Спектр клінічної симптоматики, який був 

виявлений у пацієнток перед операцією, подано у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Симптоми хронічних захворювань вен, виявлені перед операцією 

Симптоми Кількість 

хворих, N 

Відсоток, % 

Вузлова трансформація підшкірних вен 51 100,0 

Ретикулярні вени і телеангіоектазії 23 45,1* 

Відчуття важкості і втомлюваності в ногах 38 74,5* 

Набряки, які наростають після обіду 27 52,9* 

Біль в кінцівках 13 25,5* 

Судоми, парестезії, «повзання мурашок» 16 31,4* 

Гіперпігментація, індурація, свербіж, дерматит 4 7,8* 

Трофічна виразка - - 

Примітка: * - достовірність відносно показників першої групи Р0,05. 

При клінічному обстеженні, крім констатування виявлених симптомів, 

визначали подальшу тактику лікування. Варикозна трансформація вен була 

постійним симптомом ХЗВ, яка створювала косметичний дискомфорт і 

змушувала пацієнток звертатись до хірурга і планувати хірургічне лікування. 

У 9 (17,6%) жінок, які звернулись з приводу суто косметичного дефекту, при 

УЗДАС була виявлена недостатність клапанного апарату магістральних вен, 

яка вимагала хірургічної корекції. Практично у кожної другої жінки (45,1%) 

візуально виявляли телеангіоектазії і ретикулярний варикоз на зовнішніх 

поверхнях стегон, які не проявлялися ніякими клінічними симптомами. 
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Найбільш характерними скаргами у хворих ВХ були відчуття важкості 

і швидкої втомлюваності в ногах (74,5%) Часто турбували нічні судоми в 

м’язах гомілок та парестезії (31,4%). Дані симптоми знижували якість життя і 

змушували пацієнток звертатись за допомогою. Частим симптомом (52,9%) 

був набряк ніг, який наростав у другій половині дня і зникав зранку чи після 

відпочинку. Набряк розвивався на стопі та в дистальних відділах гомілки. 

Наступним симптомом, який виявляли у кожної четвертої пацієнтки 

(25,5%) був больовий синдром. Про венозне походження його говорив тупий, 

ниючий, розпираючий характер болю, локалізований в глибині литкових 

м’язів та характерна добова динаміка – зменшення зранку і при ходьбі, 

підсилення в другій половині дня. 

Трофічні розлади у вигляді гіперпігментації, індурації і екземи на 

передньо-медіальній поверхні гомілки виявлені у 4 пацієнток (7,8%) після 

повторних вагітностей у віці 35-39 років, які поступили для оперативного 

лікування. Дані симптоми характерні для початку декомпенсації венозного 

відтоку (за класифікацією СЕАР – С4). 

При УЗДАС виявлено виражений вертикальний і горизонтальний 

ретроградний рефлюкс. З анамнезу вияснено, що пацієнткам неодноразово 

пропонували хірургічне лікування, проте різні фактори, зокрема страх до 

операції та наркозу, відсутність віри в позитивні результати втручання 

раніше служили причиною їх відмови. 

Більшість пацієнток, які звертались за медичною допомогою з приводу 

вказаних проблем, часто використовували венотоніки, проте вони давали 

короткочасний лікувальний ефект лише в час їх прийому, а після припинення 

терапії симптоми відновлювались. 

Детальний анамнез дозволяв виявити ряд факторів, які сприяли 

прогресуванню патології, зокрема обтяжений сімейний анамнез, тривале 

ортостатичне положення, повторні вагітності, надмірна вага тіла, причому 

нерідко відмічали поєднання кількох факторів. Частота виявлення 

сприятливих факторів розвитку ХЗВНК подана в таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Сприятливі фактори в розвитку хронічних захворювань вен 

Сприятливі фактории Частота 

виявлення, N 

Відсоток, 

% 

Тривале ортостатичне положення 15 29,4* 

Обтяжений сімейний анамнез 14 27,4* 

Вагітність 44 86,3* 

Надлишкова вага тіла 4 7,8* 

Примітка: * - достовірність: Р0,05. 

Детальний анамнез захворювання мав клінічне значення для вибору 

тактики лікування. Так, при наявності обтяженого сімейного анамнезу 

проводили бесіду про спадковий характер захворювання і імовірність 

рецидиву після операцї при порушенні профілактичних рекомендацій. 

Визначення характеру трудової діяльності (тривалий ортостаз та 

постійні фізичні навантаження) проводили з метою корекції способу життя і 

попередження рецидиву варикозної хвороби. Жінкам, які тривалий час 

приймали контрацептиви, рекомендували не зловживали ними в зв’язку з 

негативним впливом на тонус венозної стінки і згортальну систему. При 

плануванні вагітності ознайомлювали жінку з можливим прогресування 

варикозної хвороби в період вагітності. 

Наступним етапом роботи було УЗДАС венозної системи кінцівок. При 

обстеженні, яке виконували у вертикальному положенні, вивчали наступні 

характеристики венозної системи: 

- анатомічні особливості - магістральний чи розсипний тип, подвоєння 

вен, локалізація сафено-феморального і сафено-поплітеального гирла; 

- прохідність і стан клапанного апарату глибоких вен; 

- рефлюкс через сафено-феморальне та сафено-поплітеальне гирло; 

- стан клапанного апарату великої і малої підшкірних вен; 

- протяжність вертикального стовбурного рефлюксу; 

- поширеність рефлюксу по венозних притоках; 
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- діаметр варикозних вузлів; 

- горизонтальний рефлюкс і локалізація недостатніх пронизних вен; 

- ультразвукове картування гемодинамічних розладів; 

- виявлення варикозної хвороби на доклінічних стадіях; 

- покази до вибору тактики хірургічного лікування. 

З урахуванням виявлених анатомічних особливостей і розладів 

гемодинаміки визначали покази до типу операції, визначали доцільність 

поєднання різних методик операції, контролювали результати лікування. 

УЗДАС вен виконували перед операцією, через 1, 3, 6 та 12 місяців після неї. 

При виявленні факторів ризику розвитку ХЗВ або появі варикозних вен 

перед початком вагітності жінку попереджували про можливість розвитку 

або прогресування варикозу при майбутній вагітності і пояснювали 

необхідність активних заходів, зокрема доцільність оперативного лікування. 

При встановленні діагнозу ВХВНК показами для хірургічного 

лікування в стаціонарі «одного дня» були наступні критерії: 

- оптимальний термін - С2-С5 функціонального класу ХЗВ; 

- діаметр венозних стовбурів для ЕВЛК не перевищував 10 мм; 

- ускладнення після операції мінімальні і їх можливо спрогнозувати; 

- супутні захворювання - в стадії компенсації і субкомпенсації; 

- розуміння і сприйняття пацієнтом пропонованого лікування; 

- наявність нормальних соціально-побутових умов життя; 

- здатність пацієнта контролювати перебіг післяопераційного періоду; 

- наявність телефонного зв’язку для контакту пацієнта з хірургом; 

- дисциплінованість у дотриманні рекомендацій хірурга; 

- при необхідності – готовність пацієнта до повторної госпіталізації. 

Одним з основних критеріїв при визначенні показань до лікування в 

стаціонарі «одного дня» був об'єм і ступінь складності втручання. 

Пацієнти з декомпенсованими соматичними захворюванями, 

вираженою надлишковою масою тіла, посттромботичним синдромом, 

лабільною нервовою системою, відсутністю належних умов проживання, 



66 

хворі з С5-С6 класами ХЗВ, які вимагали санації виразки, а також пацієнти з 

поєднаним ураженням артеріальної і венозної системи не відповідали 

критеріям відбору для лікування в умовах стаціонару «одного дня». 

Протипокази до операції в стаціонарі «одного дня»: 

- декомпенсовані соматичні захворювання; 

- гострі інфекційні захворювання; 

- онкологічні і гематологічні і захворювання; 

- порушення системи гемостазу та коагулопатії; 

- хронічна артеріальна та лімфатична недостатності нижніх кінцівок; 

- вагітність будь-яких термінів; 

- ранній післяпологовий і лактаційний період; 

- прийом стероїдних препаратів. 

Відносні протипокази до операції в стаціонарі «одного дня»: 

- поліалергія; 

- невпевненість лікаря у виконанні пацієнтом його рекомендацій; 

- проблемність контрольних оглядів пацієнта після операції; 

- завищені вимоги пацієнтів до результатів лікування; 

Хірургічне лікування виконували перед вагітністю, або 

відтерміновували його після пологів і завершення періоду лактації. 

Перед операцією проводили детальне УЗДАС, в час якого вивчали 

анатомічні особливості будови венозного русла кінцівок, виявляли 

патологічні рефлюкси крові і визначали характер залучення у патологічний 

процес різних сегментів венозної системи нижніх кінцівок. При проведенні 

аналізу виділено декілька типів патологічних рефлюксів за локалізацією їх у 

різних венозних сегментах (Табл. 2.4). 

Найчастіше спостерігали І тип патологічного рефлюксу – у 41 жінки 

(80,4%) – при якому відмічалась недостатність сафено-феморального гирла із 

рефлюксом у велику підшкірну вену. Рідше виявляли ІІ тип – 4 пацієнтки 

(7,8%) – при якому було виявлено недостатність сафено-поплітеального 

співустя із патологічним рефлюксом у малу підшкірну вену. 
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Таблиця 2.4 

Частота виявлення різних типів патологічних рефлюксів 

Тип 

рефлюксу 

Локалізація неcпроможного сегменту Частота, 

N 

Відсоток, 

% 

Тип І 
Недостатність сафено-феморального 

гирла, рефлюкс у велику підшкірну вену 
41 80,4* 

Тип ІІ 
Недостатність сафено-поплітеального 

гирла, рефлюкс у малу підшкірну вену 
4 7,8** 

Тип ІІІ 
Сегментарний рефлюкс по великій 

підшкірній вені 
2 3,9** 

Тип ІV 
Ізольований рефлюкс у пронизних венах, 

функція клапанів в гирлах збережена 
3 5,9** 

Тип V 

Ізольований рефлюкс у підшкірних 

венах, функція клапанів в гирлах та 

пронизних венах збережена 

1 2,0** 

Всього 51 100 

Примітка: * - достовірність Р0,01. ** - достовірність Р0,05. 

У 2 пацієнток (3,9%) виявили ІІІ тип рефлюксу, який характеризувався 

наявністю сегментарного ретроградного кровоплину по великій підшкірній 

вені при нормальній функції сафено-феморального, сафено-поплітеального 

гирла та пронизних вен. 

ІV тип патологічних рефлюксів з наявністю ізольованого зворотного 

кровоплину в пронизних венах із збереженою функцією клапанів у гирлах 

великої та малої підшкірних вен виявили у 3 пацієнток (5,9%). 

V тип - ізольований рефлюкс у підшкірних венах із збереженою 

функцією клапанів в підшкірних та пронизних венах - у 1 пацієнтки (2,0%). 

Діаметр устя ВПВ при обстеженні у вертикальному положенні складав 

9,8±2,0 мм, а діаметр вени на стегні 7,5±1,0 мм. Пацієнтам, у яких діаметр 

сафенофеморального гирла був більшим за 10 мм, виконували кросектомію з 

метою отримання матеріалу для патоморфологічного дослідження. Середня 

довжина ділянки лазерної коагуляції склала 65±5 см. Характеристика 

передопераційних клініко-сонографічних даних наведена в таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Передопераційні клініко-сонографічні характеристики 

Досліджувані параметри Характеристики 

Кількість хворих, N 51 

Діаметр сафено-феморального співустя, мм 9,8±2,0* 

Тривалість рефлюксу, сек 1,5* 

Середній діаметр ВПВ на стегні, мм 7,5±1,*0 

Максимальний діаметр ВПВ на стегні, мм 10,6±1,5* 

Середня довжина зони коагуляції, см 65±5* 

Середній діаметр МПВ на гомілці, мм 3,5±0,5* 

Максимальний діаметр МПВ на гомілці, мм 4,5±1,0* 

Середня довжина зони коагуляції, см 9±3* 

Впадіння МПВ у підколінну вену, N хворих 7* 

Впадіння МПВ у стегнову вену, N хворих 4* 

Примітка: * - достовірність відносно показників першої групи Р0,05. 

Таким чином, проведений аналіз даних ультразвукового обстеження 

показав, що ВХВНК супроводжується множинними патологічними 

анатомічними і функційними змінами венозної системи у різних сегментах. 

Дані результати ми враховували при виборі тактики лікування та об’єму 

оперативного втручання. При цьому ми виходили з того, що виключенню з 

кровоплину підлягали такі венозні сегменти, у яких були виявлені 

патологічні венозні рефлюкси, а при визначенні об’єму і методики втручання 

враховували характер патологічних змін і можливість проведення операції в 

умовах стаціонару «одного дня». 

 

2.3. Методи обстеження досліджуваних жінок 

Дослідження генеалогічного анамнезу вагітних жінок 

З метою визначення схильності до захворювань вен нами використано 

клініко-генеалогічний метод обстеження, який передбачає вивчення проявів 
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захворювання у прямому родоводі пацієнтів. Метод дає змогу встановити 

спадковий характер захворювання, тип передачі мутантного гена, зчепленого 

зі статтю, можливий ризик прояву у нащадків (Н.П. Бочков, 2011). 

Була складена карта обстеження вагітних із ХЗВ, яка включала 

спадковий анамнез, суть якого зводився до відтворення генеалогічного 

дерева встановлення захворювання у прямих і опосередкованих родичів 

обстежуваної. При складанні родоводів вагітних використовували стандартні 

символи. Нами враховувалося, що організм успадковує не ознаку, а 

генетично зумовлений діапазон можливостей, на основі яких формується 

схильність до захворювання (Рис. 2.3). 

 

№_____ 

П.І.П.___________________________________________ 

 

Вік________;    Вагітність______________ 

 

Діагноз:_________________________________________ 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

ІV 

Рис. 2.3. Схема дослідження генеалогічного анамнезу вагітних жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок. 

 

Генеалогічний аналіз проводили у жінок, в яких ідентифікували 

варикозне розширення вен нижніх кінцівок у трьох-чотирьох поколіннях. 

Спадковий характер хвороби встановлювали за допомогою таблиць 

емпіричного ризику, значення якого залежало від низки факторів, зокрема 

сімейної частоти успадкування ознаки, статі пробанда, тяжкості ураження. 
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Ультразвукове дуплексне ангіосканування. 

Ультразвукове дуплексне ангіосканування стало основним методом 

діагностики при обстеженні пацієнтів з хронічним захворюванням вен [65]. 

Сканування передбачає використання одного або двох-трьох режимів 

дослідження. 

Основним є В-режим, який давав можливість візуалізувати морфологію 

досліджуваної зони, додатковими були кольорове кодування потоку крові, 

імпульсно-хвильовий доплер або їх поєднання. Метод дозволяє одночасно 

візуалізувати досліджувану судину, структуру її стінки та навколишніх 

тканин, визначати напрям та характер кровоплину, наявність включень у 

просвіті судини.  

Дослідження венозної системи кінцівок проводили у вертикальному 

положенні у другій половині дня, використовуючи стандартні акустичні 

вікна. За необхідності, коли пацієнтка не могла тривало перебувати у 

вертикальному положенні, вени середньої третини стегна та гомілки 

обстежували в сидячому положенні з напівзігнутою ногою. 

Вивчали ультразвукові анатомічні особливості характеру варикозного 

розширення в басейнах великої і малої підшкірної вен нижніх кінцівок, стан 

пронизних вен та форму варикозної хвороби – магістральну, периферичну чи 

змішану. 

Для оцінки стану венозного русла виконували інструментальне 

обстеження з доплерівським картуванням на універсальній експертній 

ультразвуковій системі «TOSHIBA» з датчиками частотою 5,0 МГц і 7,5 МГц 

у вертикальному положенні із застосуванням проби Вальсальви на стегні і 

компресійних проб Сігела на гомілці. Обстеження дозволяло виявити: 

– діаметри ВПВ/МПВ на різних рівнях стегна і гомілки; 

– наявність та джерело рефлюксу по неспроможній ВПВ/МПВ; 

– протяжність вертикального рефлюксу; 

– наявність, локалізацію і діаметр неспроможних пронизних вен стегна та 

гомілки, зв’язаних із варикозно-зміненими підшкірними венами, а також 
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індивідуальні анатомічні особливості - подвоєння, розширення, звивистість 

вен та їх приток, рефлюкс по магістральній вені. 

Дані ультразвукового сканування реєстрували в спеціальній формі, в 

якій вказано паспортні дані пацієнтки та обладнання, на якому проводили 

обстеження. В графічному вигляді реєстрували хід вен, локалізацію 

пронизних вен, наявність тромбів, локалізацію патологічного рефлюксу. В 

текстовому форматі описували патологічні зміни венозної системи (Рис. 2.4). 

Івано-Франківський національний медичний університет 

Клініка університету 

м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 15 

Пацієнт__________________________________________ 

Рис. 2.4. Форма реєстрації даних ультразвукового дуплексного 

ангіосканування вен нижніх кінцівок. 
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Візуалізували глибокі вени нижніх кінцівок від зовнішньої клубової до 

вен стоп. За патологічний рефлюкс вважали тривалість регургітації більше 1 

секунди [30; 177]. 

Для оцінювання гемодинамічних параметрів венозної системи нижніх 

кінцівок використовували сонографічне вимірювання діаметра великої та 

малої підшкірних вен на відповідних рівнях – сафено-феморальному гирлі, 

проксимальному і дистальному сегментах та проксимальній частині 

гомілкового сегменту великої підшкірної вени, наявність і тривалість 

рефлюксу сафено-феморального та сафено-поплітеального гирла, 

характеристику просвіту судини (кровоплин, тромботичні маси, фіброзний 

тяж), стан судинної стінки та клапанів венозної системи, рецидив варикозу 

після проведеного раніше хірургічного втручання. 

Структурні компоненти оцінювали у сірошкальному режимі 

зображень, гемодинамічні параметри – за допомогою кольорової (CD) та 

імпульсно-хвильової (PWD) доплерографії. 

Стан глибоких вен досліджували з використанням трансдюсера в 

діапазоні низьких частот 5 мГц, поверхневих вен – у діапазоні 7,5 мГц. 

Кольорове ангіосканування застосовували для визначення напряму 

кровоплину в судині. Патологічний рефлюкс при клапанній недостатності 

венозних стовбурів та пронизних вен визначали за допомогою 

ультразвукового спектрального доплера. 

При проведенні доопераційної маркування сантиметровою стрічкою 

вимірювали очікувану довжину фрагменту вени, що підлягав лазерній 

коагуляції. 

При первинному оцінюванні діаметр варикозно зміненої вени 

вимірювали на рівні сафено-феморального гирла, на 3 см дистальніше від 

нього, в середній третині стегна, на рівні коліна, а також в середній третині 

гомілки. 

Діаметр малої підшкірної вени вимірювали на 3 см дистальніше від 

сафено-поплітеального гирла та в середній третині гомілки (Рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Пацієнтка С.А.І., 1985 р. н., двоє пологів. Варикозне 

розширення підшкірних вен правої нижньої кінцівки системи ВПВ. 

Аневризматичне розширення у ділянці сафено-феморального співустя. 

А. Передопераційне орієнтовне маркування варикозно-змінених вен у 

вертикальному положенні пацієнтки. 

Б. Маркування вен під контролем ультразвукового ангіосканування для 

визначення анатомічної структури і гемодинамічних параметрів. 

В. Ультрасонограма ділянки сафено-феморального гирла. У просвіті 

судини - турбулентний потік крові. Вертикальний рефлюкс 1,5 сек. 

Г. Ультрасонограма верхньої третини гомілки. Виявлено неспроможний 

перфорант Бойда. 

Наявність рефлюксу у венозній системі свідчило про розвиток 

гіпертензії. Для покращання візуалізації рефлюксу використовували проби з 
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підвищенням градієнта тиску у венозній системі, зокрема пробу Вальсальви з 

використанням глибокого вдиху та його затримки та стимуляційну пробу 

Вальсальви, яка виконується за участю лікаря. За патологічний рефлюкс 

приймали тривалість ретроградного току більше 0,5 с. 

Ультразвукове дослідження використовували для оцінювання змін 

післяопераційної гемодинаміки та морфології судин. Критерієм ефективності 

ЕВЛК є відсутність кровоплину в ділянці хірургічного втручання, відсутність 

компресії датчиком коагульованої вени, дифузна гіперехогенність 

внутрішньосудинного простору, що свідчить про досягнення повної оклюзії 

вени [67; 140]. 

За рекомендаціями консенсусу Міжнародного об’єднання флебологів 

Union Internationale de Phlеbologie, ультрасонографічний моніторинг при 

оперативному лікуванні використовували у наступні терміни: негайні 

результати – впродовж 1–4 тижнів, короткочасні – впродовж першого року 

після втручання, середньотривалі – 2–3 роки, довготривалі – 5 років і більше 

[167]. В проведеному нами дослідженні були використані негайні та 

короткотривалі результати. 

Морфологічні методи дослідження 

Для морфологічного дослідження під час операції брали фрагменти 

ВПВ довжиною до 1,5 см у верхній третині стегна і в ділянці верхньої 

третини гомілки. Матеріал фіксували 48 годин у 10% розчині нейтрального 

формаліну (рН=7,0-7,2). Після зневоднення фрагменти вени заливали 

парафіном в апараті карусельного типу «ТМ-4М». При фіксації об’єм 

матеріалу зменшувався, цілісність морфологічних структур зберігалася 

незмінною [9]. 

При виготовленні мікропрепаратів використовували стандартні 

протоколи ущільнення і зневоднення тканин на апараті «Thermo Scientific 

STP 20» (США) з подальшою заливкою в парафін і приготування зрізів 

товщиною 5-7 мкм на мікротомі «Microm HH 325» (Німеччина). 

Депарафіновані зрізи забарвлювали гематоксилін-еозином, пікрофуксином за 
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методикою ван Гізона для виявлення еластичних волокон. Патологічні зміни 

оцінювали напівкількісним методом в залежності від ступеню флебосклерозу 

(слабо, помірно, виражені зміни). Мікрофотографування гістологічних зрізів 

стінки вен виконували на світловому мікроскопі «CARL ZEISS Axiostar-plus» 

із збільшенням 75–600
Х
 цифровою фотокамерою «CanonCamPS». 

Гістологічні препарати виготовлені у лабораторії кафедри 

патоморфології та судової медицини Івано-Франківського національного 

медичного університету і консультовані доктором медичних наук, 

професором І.О.Михайлюком. 

Методи хірургічного лікування. 

Для проведення ЕВЛК варикозно розширених вен використовували 

коагулятор лазерний універсальний «Ліка-хірург» з довжиною хвилі 1470 нм. 

Виробник ПМВП «Фотоніка Плюс», м. Черкаси, свідоцтво про державну 

реєстрацію № 4710/2006, термін дії необмежений (Рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Коагулятор лазерний універсальний «Ліка-хірург» з 

максимальною потужністю 15 Вт і довжиною хвилі 1470 нм. 

У коагуляторі передбачено ступінчате регулювання потужності високо-

енергетичного випромінювання та лазера-пілота, установку і контроль часу 

виконання процедури, модуляцію випромінювання у різних співвідношеннях 

«імпульс-пауза» та контролер підрахунку дози випромінювання. 
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У конструкції коагулятора використано технологію Power Bar 

(Матриця потужності), яка заснована на укладці матриць потужних діодних 

лазерів, зібраних послідовно у одному блоці. Генероване лазерне світло 

оптика апарату фокусує і направляє у гнучкий кварцовий світловод, який 

доставляє енергію лазерного випромінювання до зони операції. 

Перевагами лазерних хірургічних апаратів є висока ефективність, 

надійність, тривалий термін роботи, просте обслуговування, портативність, 

невелика вага, доступна ціна та можливість виготовлення їх за 

індивідуальними замовленнями із необхідними параметрами. 

Нами запропоновано двохкомпонентний світловод, який складається із 

багаторазової апаратної частини та одноразової внутрішньосудинної частини 

(Патент на корисну модель № 67273 від 10.02.2012). Така конструкція 

здешевлює вартість розхідних матеріалів, тому що дороговартісну апаратну 

коннекторну частину можна використовувати багаторазово, а одноразовий 

стерильний світловоду необхідної довжини є менш вартісний (Рис. 2.7). 

  

    А       Б 

Рис. 2.7. А. Комбінований двохкомпонентний волоконний світловод 

згідно патенту на корисну модель № 67273 від 10.02.2012: 

1 - апаратна частина світловоду, 2 – стерильна внутрішньосудинна частина 

світловоду, 3 – перехідний вузол з’єднання апаратної і внутрішньо судинної 

частини світловоду. 

      Б. Схема перехідного вузла (3), на якому стрілкою показано хід 

лазерного променю від апаратної частини світловоду меншого діаметру (d1) 

до робочої частини світловоду більшого діаметру (d2). 
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Якщо на дистальному кінці світловоду відсутня світлова пляма 

пілотного променю, знижена його інтенсивність або порушена форма - це 

вказувало на пошкодження системи доставки лазерного випромінювання. У 

цьому випадку вимірювачем потужності лазерного випромінювання моделі 

«ИМ-3» перевіряли потужність випромінювання на виході з апарату та 

світловоду при використанні світловоду із торцевим випромінювачем і при 

невідповідності показників відбраковували світловод. (Рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Індикатор потужності лазерного випромінювання «ИМ-3». 

1 – робоча головка індикатора потужності, 2 – з’єднувальний електричний 

шнур, 3 – робочий блок індикатора. 

 

Світловод, необхідний для доставки високоенергетичного лазерного 

випромінювання від апарату до зони втручання, являє собою гнучке 

моноволокно, виготовлене із висушеного кварцу діаметром 0,4-1,0 мм, 

покрите захисною полімерною оболонкою товщиною 0,1-0,2 мм. 

Робочий оптичний кінець світловоду має різну конфігурацію в 

залежності від його призначення: торцеву поверхню (Рис. 2.9), яка дає 

розсіяний промінь, конусну мікролінзу, яка забезпечує кільцеве розсіювання 
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променю (Рис. 2.10) та напівсферичну лінзу яка розфокусовує промінь у 

вигляді плями (Рис. 2.11). Різні конструкції робочого кінця світловоду 

забезпечують можливість виконання разних варіантів коагуляції. 

   

Рис. 2.9. Вихід променю із світловоду із торцевою поверхнею: 

1 - кварцове волокно із захисною полімерною оболонкою, 2 – просвіт судини. 

Штрих пунктирною лінією показано хід променю у світловоді і судині. 
 

   

Рис. 2.10. Вихід променю із світловоду з мікролінзою у вигляді конусу: 

1 - кварцове волокно, 2- захисна полімерна оболонка, 3- хід променів.  

 

Випромінювання видимого для ока лазера-пілота червоного кольору 

довжиною хвилі 685 нм поширюється по тому ж світловоді, що і робочий 

промінь (показано на фото). Цим забезпечується контроль цілості системи 

доставки лазерної енергії і локалізація робочої зони світловоду у тканинах. 

Підготовлений до роботи апаратний кінець світловоду з’єднували із 

оптичним роз’ємом апарату, а дистальний робочий кінець фіксували 

стерильним інструментом у ділянці втручання. 
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Рис. 2.11. Вихід променю із світловоду з напівсферичною поверхнею: 

1 - кварцове волокно, 2 - захисна полімерна оболонка, 3 - хід променів. 

 

Виставляли на панелі управління хірургічного апарату необхідний 

режим коагуляції, вводили світловод у просвіт варикозної вени і кнопкою 

«Старт» переводили апарат у робочий режим. 

Хірург натисненням педалі включає подачу високоінтенсивного 

лазерного випромінювання та починає ендовенозну коагуляцію. Про 

включення лазерного променю свідчить поява звукового сигналу та 

загоряння червоного світлодіоду в центрі знаку «Лазерне випромінювання» 

на панелі приладу. 

Для ЕВЛК використовували гнучкі кварцеві світловоди із різним 

виходом лазерного променю: торцевий прямий, торцевий лінзовий з 

радіальним виходом променю. 

При проведенні оперативного втручання використовували різні типи 

знеболення (загальне знеболення, спинномозкову або інфільтраційну 

паравазальну (тумесцентну) анестезію в залежності від стану пацієнта, його 

бажання та об’єму втручання. 

Обробку операційного поля проводили за прийнятою в клініці 

методикою. 
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Виконували венепункцію або венесекцію вени дистальніше від нижньої 

межі горизонтального і вертикального рефлюксів, які виявляли і відмічали 

перед операцією при УЗ-дослідженні у вертикальному положенні. 

У просвіт вени вводили стерильне оптичне волокно діаметром 600 мкм 

з мікролінзою у вигляді конусу або напівсферичною поверхнею, які 

забезпечували радіальне розкриття лазерного променю у просвіті судини і 

рівномірну коагуляцію її стінки. Робочий кінець світловоду проводили по 

вені до сафено-феморального або сафено-поплітеального співустя, 

контролюючи його положення за пілотним променем. 

Для забезпечення компресії вени та часткового опорожнення її від 

крові при загальному знеболенні формували паравазальну подушку 

холодним 0,9% розчином хлориду натрію у кількості 150-200 мл. Виконували 

коагуляцію в ретроградному напрямку проти току крові по венах із 

середньою швидкістю тракції світловоду 3 мм/сек. Для розрахунку 

швидкості тракції світловоду використовували потужність лазерного 

випромінювання 10 Вт, при якій лінійна щільність енергії складала 30 Дж/см 

з коефіцієнтом перерахунку 1 Дж/см = 0,1 Дж/мм. Розрахунок швидкості 

тракції проводили за формулою: потужність лазерного випромінювання 

(Дж/см) ділили на лінійну щільність енергії (Дж/мм) і отримували швидкість 

тракції світловоду (мм/сек). Отриманий результат середньої швидкості 

тракції світловоду (ШТС) складає: 

ШТС = 10Дж/сек : 3 Дж/мм = 3,3 мм/сек. 

У практичному застосуванні використовували середню швидкість 

тракції світловоду, яка складала 3 мм/сек. Перед проведенням ЕВЛК 

розраховували загальну необхідну сумарну енергію шляхом множення 

необхідної довжини коагуляції на потужність лазерного випромінювання та 

виконували тракцію світловоду згідно моніторингу сумарної енергії за 

показниками дисплею лазерного апарату. 

При необхідності втручання доповнювали мініфлебектомією варикозно 

розширених гілок з використанням гачків Вараді або коагулювали їх 
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торцевим світловодом шляхом введенням його до вени через пункційну 

голку. Після втручання по ходу коагульованих вен накладали марлеві валики, 

напівспиртову волого-висихаючу пов’язку та еластичні бинти, які на 4-6 день 

змінювали на еластичний трикотаж другого класу компресії. Через 1-2 

години після операції рекомендували ходьбу протягом 10-15 хвилин. 

Кросектомію виконували при розширенні великої підшкірної вени у 

зоні гирла за даними передопераційного ультразвукового ангіосканування 

більше ніж на 12 мм та звивистому ходу варикозно розширеного венозного 

стовбура. Паралельно пахвинній складці у проекції сафено-феморального 

гирла розсікали шкіру, відпрепаровували, перев’язували гирло ВПВ та її 

притоки. Стовбур вени пересікали та прошивали на віддалі 5-8 мм від місця 

впадіння в стегнову вену. Кросектомію малої підшкірної вени проводили на 

віддалі 8-10 мм від її впадіння у підколінну вену. 

Оцінювання якості життя. 

Для оцінки якості життя при використовували спеціальний 

опитувальник «CIVIQ» [2, 87], який має всі властивості, необхідні для 

стандартизованого опитування, зокрема: 

1. Надійність (reliability, відтворюваність) – здатність давати точні 

вимірювання. 

2. Валідність (validity, об’єктивність) – здатність з високою вірогідністю 

вимірювати основну характеристику. 

3. Чутливість (sensitivity to change) – здатність показувати динаміку 

параметрів якості життя при зміні стану особи (наприклад, при вагітності). 

Опитувальник «CIVIQ» (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire) 

дозволяв отримати характеристику фізичного стану, больового синдрому, 

соціальної активності, психологічного комфорту респондента. Він простий у 

використанні, має високу інформативність та визнаний вітчизняними і 

зарубіжними флебологами. Доцільність використання «CIVIQ-2» зумовлена 

його максимальною адаптацією до вагітних жінок з венозною патологією і 

повною оцінкою симптомів ХВН в динаміці протікання вагітності. 
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Опитувальник давав можливість відтворити динаміку тривалого 

перебування в статичному вертикальному, горизонтальному чи сидячому 

положенні. «CIVIQ-20» складається з 20 питань, які показують основні 

параметри якості життя, зокрема «Больовий фактор», «Фізичний», 

«Психологічний» і «Соціальний». Відповіді респондентів оцінювали у балах 

(кожне питання – від 1 до 5 балів). Чим більше балів за шкалою набирає 

респондент, тим вищий рівень його якості життя. Сумарний бал варіює від 20 

(найкраща якість життя) до 100 (найгірша якість життя) [60, 160, 164]. 

Для оцінювання якості життя вагітних та жінок репродуктивного 

періоду із варикозною хворобою, у яких були використані консервативні та 

оперативні методи лікування, ми вибрали шкалу CIVIQ [203], важливим 

аспектом якої є висока чутливість до динаміки змін клінічного стану пацієнта 

протягом усього періоду спостереження (Додаток А). 

Оцінка ступеня обмеження якості життя, пов’язаного із ХВН: 

Больовий (1-3). Фізичний (4-8). Соціальний (8-11). Психологічний (12-20). 

Кожна відповідь має 5-ти бальну оцінку: вищий бал відповідає тяжчим 

порушенням. Оцінка відповідей: «1» - симптоми відсутні, «2» – легкі, «3» – 

значні, «4» – тяжкі, «5» – дуже тяжкі. 

Шкала оцінювання за категоріями: фізична – 4 - 20 балів, психологічна 

– 9 - 45 балів, соціальна – 3 - 15 балів, категорія болю – 4 - 20 балів. Загальна 

шкала оцінювання якості життя (20 - 100 балів) [164]. 

В опитувальнику є 20 питань, які за чотирма напрямками оцінювали 

ступінь обмеження якості життя, пов’язаного із венозною недостатністю. 

Опитувальник CIVIQ-20 ми адаптували згідно завдань дослідження. В 

оригінальній версії CIVIQ пацієнтам пропонували оцінити інтенсивність 

симптомів протягом попередніх 4 тижнів. 

Оцінювали прояви венозної патології за п’ятибальною системою: 1 – 

проблеми відсутні; 2 – легкі; 3 – значні; 4 – виражені; 5 – дуже виражені. 

Після аналізу клінічного статусу жінкам пропонували заповнити 

опитувальник «CIVIQ-0», який складався із 20 запитань, що характеризували 
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ступінь обмеження якості життя, пов’язаний із ВХНК за чотирма 

напрямками: больовий (питання 1-3), фізичний (питання 4-7), соціальний 

(питання 8-11) та психологічний (питання 12-20). При цьому діапазон 

категорії болю і фізичної категорії складав від 4 до 20 балів, соціальної 

категорії – від 3 до 15 балів, психологічної категорії від 9 до 45 балів. 

Загальна сума балів опитувальника, яка складала 20, свідчила про найкращий 

результат якості життя, а 100 – найгірший. Жінка обирала одну відповідь на 

запитання, оцінюючи її в діапазоні від 1 до 5, яка характеризувала рівень 

обмеження якості її життя. 

Опитування складалось з наступних етапів: 

 Оцінка характеру патології, стану нижніх кінцівок, заповнення 

реєстраційної карти вагітної і опитувальника «CIVIQ-0». 

 Вибір компресійного трикотажу як лікувального засобу, навчання 

технології та режиму його використання. 

 Повторний огляд через місяць, оцінка функціонального стану 

кінцівок, заповнення карти вагітної і опитувальника «CIVIQ-1». 

 Кінцевий огляд перед пологами, повторна оцінка функціонального 

стану кінцівок вагітної і опитувальника «CIVIQ-2», оцінка ефективності 

компресійної терапії і рекомендації щодо подальшого використання виробу. 

Для порівняльного оцінювання клінічного стану в час вагітності та 

після операції опитування проводили при повторних відвідуваннях вагітними 

жіночої консультації, а при оперативному лікуванні - через 1 тиждень, потім 

через 3 місяці і один рік. Вибрані терміни моніторингу відповідали 

морфологічним стадіям облітерації вени після лазерної коагуляції за даними 

ультразвукового дослідження [73]. 

Загальний бал (ЗБ) складався із суми набраних балів за категоріями. 

Враховуючи, що значущість окремих категорій, вирахувана в балах згідно з 

кількістю запитань у кожній категорії неоднорідна, проводили індексацію 

якості життя за формулою: 

ІЯЖ = (a – b) / (c – b) х 100%; 
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де ІЯЖ – індекс якості життя; a – фактична сума балів; b – мінімальна 

розрахункова сума балів; с – максимальна розрахункова сума балів. 

Враховуючи, що завданням нашого дослідження було порівняльне 

оцінювання динаміки змін загального показника якості життя залежно від 

методу лікування, тому ми вважаємо, що використання даного індексу 

утруднює аналітичну роботу та зменшує інформативність методики. Для 

порівняльного аналізу ми використовували середні за групами хворих 

фактичні значення ЗБ ЯЖ та значення балів за категоріями. 

Статистичні методи обробки отриманих даних. 

Отримані дані обробляли за допомогою пакету статистичних програм 

«SPSS 20.0 for Windows». Дані карт реєстрації клінічних даних та результати 

обстежень вводили у таблиці, які в подальшому обробляли в автоматичному 

режимі. Для всіх показників обраховували середні арифметичні величини 

(М), середні квадратичні відхилення (σ) як міру дисперсії вибірок, похибки 

середніх величин (m). Дані представлені у вигляді М±σ. 

Достовірність відмінностей параметричних величин із нормальним 

розподілом оцінювали за допомогою t–критерію Стьюдента. Якщо величина 

t–критерію дорівнює 2,0 і більше, то можна стверджувати, що різниця 

показників не випадкова, залежить від певної причини, а імовірність помилки 

виявити неіснуючі відмінності не перевищує 5% (р<0,05). Достовірність 

відмінностей непараметричних величин у великих групах оцінювали за 

критерієм χ2. 

У невеликих групах або у випадку, коли окремі частоти були в 

проміжку від 6 до 20 включно, для оцінки достовірності використовували 

критерій χ2 з поправкою Йетса. При порівнянні груп із кількістю 

спостережень меншою за 20, або у випадку, коли окремі частоти були 

меншими чи дорівнювали 5, для оцінки достовірності використовували 

двосторонній критерій Фішера. 
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ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Р О З Д І Л   3 

СПРИЯЮЧІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ 

ПІДШКІРНИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 

 

В останні десятиліття, крім механічних, гемодинамічних та 

гормональних сприяючих факторів розвитку варикозної трансформації 

підшкірних вен нижніх кінцівок, значну увагу приділяють вивченню 

факторів ризику варикозного розширення підшкірних вен нижніх кінцівок, 

які не піддаються корекції, носять спадковий характер і є фоном, на якому 

при певних умовах розвивається ВТВ. Серед них виділяють конституційні 

особливості клініко-морфологічної будови стінки вен на тлі спадкових 

особливостей будови організму, які викликають порушення розвитку органів 

і тканин у ембріогенезі та в постнатальному періоді [116, 198]. 

Клініко-морфологічними проявами спадкової схильності до розвитку 

ряду патологічних змін в організмі є недиференційована дисплазія сполучної 

тканини, яка викликає порушення фізичного розвитку, скелетні аномалії, 

ураження шкіри, органів зору, зміни м’язової, репродуктивної та серцево-

судинної системи [145]. 

Компонентами розвитку дисплазії сполучної тканини організму є 

комплекс патологічних змін, який включає ураження стінки венозної 

системи, зокрема варикозну трансформація і патологічну звивистість вен, 

фіброз стінок судин, а також ендотеліальну дисфункцію [161]. 

З метою клінічного аналізу факторів, які сприяють розвитку 

розширення венозної стінки і виникнення варикозної трансформації 

підшкірних вен нижніх кінцівок у жінок репродуктивного віку, нами було 

виконано ряд клінічних досліджень, які розкривають деякі особливості 

розвитку даної патології. 
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3.1.Сімейний анамнез у розвитку варикозної хвороби 

 

Однією з причин розвитку варикозної хвороби, крім конституційних, 

статевих і гормональних факторів є спадкова схильність, яка при наявності 

захворювання у обох батьків підвищує ризик розвитку хвороби у вагітних 

жінок до 60% [38, 199]. 

Метою даного розділу дослідження стало встановлення ризику 

виникнення варикозної хвороби вен нижніх кінцівок у жінок 

репродуктивного періоду в залежності від наявності варикозу у родичів 

першого-другого-третього ступеня споріднення. Нами було досліджено 

генеалогічне дерево у 51 вагітної віком від 18 до 35 років. Контрольну групу 

склали 17 вагітних без проявів варикозного розширення вен. 

Вивчення родоводів 3-4 поколінь обстежуваних вагітних довело 

спадковий характер формування варикозної хвороби нижніх кінцівок. При 

обстеженні у 29,4% вагітних (15 жінок) виявлено, що у 19,6% (10 жінок) з 

них відслідковується спадковий зв'язок по материнській лінії, а у 9,8% 

(5 жінок) – по батьківській і материнській лінії. У цій групі варикозне 

розширення було максимально виражене у системі великої і малої 

підшкірних вен, а також вен промежини, причому у 7,8% (4 жінки) варикоз 

розвинувся на обох нижніх кінцівках. У 27,6% вагітних (14 жінок) із 

незначними проявами хвороби виявлено спорадичний варикоз у родичів ІІ і 

ІІІ ступенів споріднення. 

При аналізі родоводів обстежених нами вагітних 34 жінки (66,7%) 

вказували на наявність варикозного розширення вен у ІІ поколінні в матері, 

батька, обох батьків, або про наявність захворювання у сестер і братів батька 

чи матері та у ІІІ поколінні по батьківській чи материнській лінії. Серед 

обстежених 9 жінок (17,6%) появу варикозу поєднували лишень із вагітністю 

і родами без зв’язку із спадковим фактором, а 8 жінок (15,7%) не вказували 

на видиму причину захворювання (Рис. 3.1 - 3.8). 
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Н.В.М., 1994 р. н. Вагітність ІІ (21 тиждень). 

Д-з: Здорова. 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

IV 

 

Рис. 3.1. Родовід вагітної Н.В.М. без ознак хронічних захворювань вен 

по материнській і батьківській лініях. 

Г.В.Р., 1984 р. н. Вагітність ІІ (18 тиждень). 

Д-з: Варикозне розширення підшкірних вен лівої нижньої кінцівки 

басейну великої підшкірної вени. 

 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

IV 

 

Рис.3.2. Родовід вагітної із варикозним розширенням підшкірних вен 

нижніх кінцівок, який відслідковуються у трьох покоління, успадкований по 

материнській лінії. 
 

При порівнянні клінічних результатів обстеження двох вагітних можна 

відмітити прямий зв'язок розвитку варикозу в залежності від наявності 

патології по материнській лінії І, ІІ і ІІІ поколінь і неускладнений перебіг 

вагітності при відсутності варикозу у прямих родичів. 
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П.В.І., 1985 р. н. Вагітність ІІІ (20 тиждень). 

Д-з: Варикозне розширення підшкірних вен обох нижніх кінцівок 

басейну великої підшкірної вени. 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

ІV 

 

Рис. 3.3. Родовід вагітної із варикозним розширенням підшкірних вен 

обох нижніх кінцівок, успадкований по материнській і батьківській лініях, 

який виявлено і у сестри вагітної.  

К.Б.М., 1984 р. н. Вагітність ІІ (16 тиждень). 

Д-з: Варикозне розширення підшкірних вен лівої нижньої кінцівки 

басейну великої підшкірної вени та правої нижньої кінцівки 

басейну малої підшкірної вени. 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

ІV 

 

Рис. 3.4. Родовід вагітної із варикозним розширенням підшкірних вен 

обох нижніх кінцівок, успадкований по материнській і батьківській лініях. 

 

У вагітних із хронічними захворюваннями підшкірних вен нижніх 

кінцівок по материнській і батьківській лініях виявляється швидке 

прогресування захворювання і розвиток декомпенсації венозного відтоку.  
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Т.Х.М., 1993 р. н. Вагітність І (24 тиждень). 

Д-з: Варикозне розширення підшкірних вен правої нижньої 

кінцівки басейну великої і малої підшкірних вен. 

 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

ІV 

 

Рис. 3.5. Родовід вагітної із варикозним розширенням підшкірних вен, 

який розвинувся під час першої вагітності, успадкований по материнській і 

батьківській лініях. 

Д.О.Д., 1984 р. н. Вагітність ІІ (21 тиждень). 

Д-з: Варикозне розширення підшкірних вен лівої нижньої кінцівки 

басейну малої підшкірної вени. 

 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

ІV 

 

Рис. 3.6. Родовід вагітної із варикозним розширенням підшкірних вен, 

успадкований по материнських лініях в обох родах. 
 

Дослідження родоводів вагітних по материнській і батьківській лінях 

даних двох вагітних також підтверджують важливість сімейного анамнезу у 

розвитку варикозної хвороби підшкірних вен нижніх кінцівок. 
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С.Т.Я., 1983 р. н. Вагітність ІІ (19 тиждень). 

Д-з: Варикозне розширення підшкірних вен правої нижньої 

кінцівки басейну великої підшкірної вени. 

 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

ІV 

 

Рис.3.7. Родовід вагітної із варикозним розширенням підшкірних вен, 

який відслідковується по материнській лінії в обох родоводах. Варикозне 

розширення вен виявлено у сестри вагітної. 

Д.М.І., 1985 р. н. Вагітність ІІІ (25 тиждень). 

Д-з: Варикозне розширення підшкірних вен правої нижньої 

кінцівки басейну великої вени. 

 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

ІV 

 

Рис. 3.8. Родовід вагітної із варикозним розширенням підшкірних вен, 

який відслідковується у другому поколінні по материнській лінії, а у 

третьому – по материнській і батьківській лініях. 

 

Підсумовуючи отримані результати вивчення спадкових особливостей 

варикозної трансформації підшкірних вен нижніх кінцівок у вагітних, можна 
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відслідкувати прямий зв'язок між розвитком варикозного розширення 

підшкірних вен нижніх кінцівок у вагітних і жінок репродуктивного віку та 

їх родичами І лінії, причому наявність хронічного захворювань вен 

одночасно по материнській і батьківській лініях веде до максимального 

відсотку (66,7%) виражених проявів хвороби у потомства. У контрольній 

групі вагітних, у яких було відсутнє варикозне розширення підшкірних вен, у 

спадковому анамнезі варикоз у родичів І-ІІ лінії також не виявляли. 

 

3.2. Динаміка ультразвукових змін венозної системи нижніх 

кінцівок під час вагітності і після пологів 

 

В медичній літературі є численні характеристики динаміки 

ультразвукових змін венозного русла при варикозній хворобі. Проте ми не 

знайшли даних про особливості зміни венозного русла та гемодинаміки в час 

вагітності і після пологів. Тому ми вважали актуальним дослідження 

динаміки змін венозного кровоплину у вагітних із варикозним розширенням 

вен нижніх кінцівок. Опираючись на ці дослідження, можливе удосконалення 

методів профілактики прогресування варикозного розширення вен в час 

вагітності та вибір адекватної методики їх лікування. 

Метою даного розділу роботи стало вивчення закономірностей змін 

венозної системи нижніх кінцівок в час вагітності та після пологів. 

Для досягнення вказаної мети було поставлено завдання вивчити 

ультразвукові зміни венозної системи нижніх кінцівок в час вагітності та 

після пологів у жінок з варикозним розширенням підшкірних вен для 

можливості прогнозування протікання захворювавння і оптимізації вибору 

лікувально-профілактичних міроприємств. 

В розділ включено результати ультразвукового обстеження 54 жінок 

(І група) в різні терміни вагітності, у яких при постановці на облік в жіночій 

консультації було діагностовано варикозне розширення підшкірних вен 
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нижніх кінцівок та 14 жінок (ІІ група) через 6-8 місяців після пологів і 

закінченням лактації перед оперативним втручанням. 

При магістральній формі варикозної хвороби (16 вагітних – 29,6%) 

визначали тип варикозного розширення – тотальне, сегментарне чи локальне 

та особливості будови венозної стінки (нормальна, потовщена, витончена, 

деформована). 

При периферичній формі із збереженою структурою магістральних вен 

(23 вагітних – 42,6%) визначали характер будови венозної стінки стовбура 

ВПВ та його приток. Особливу увагу приділяли вивченню ультразвукової 

анатомії сафено-феморального, сафено-поплітеального гирла та пронизних 

вен. Змішана форма варикозу виявлена у 15 вагітних (27,8%). 

При візуалізації варикозних вен у вагітних відмічено нерівномірне 

витончення їх стінок і значне розширення діаметру. У зоні варикозних вузлів 

стінки вен були витончені, клапани не змикались, що реєструвалось у вигляді 

гемодинамічно значимих вертикальних і горизонтальних рефлюксів. 

 
           Рис. 3.9. УЗДАС ВПВ (VSM) в зоні сафено-феморального (VF) устя. 

Амбулаторна карта № 314 вагітної С., 26 років, перша вагітність, 23 тижні. 

ВПВ розширена, стінки витончені. На графіках рефлюкс відсутній. 
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При обстеженні часто виявляли аномалії будови сафенофеморального 

гирла, зокрема аневризматичні розширення та недостатність устіального 

клапану з рефлюксом крові до 1–1,5 секунд, звивистий стовбур ВПВ, 

множинні варикозні гілки в паховій ділянці та на промежині з тонкою 

венозною стінкою. Аневризматичні розширення вен особливо часто виявляли 

у жінок із спадковою схильністю до ХЗВ (Рис. 3.9, 3.10). 

При повторних обстеженнях в час вагітності відмічено збільшення 

діаметрів варикозного розширення підшкірних вен і симптомів декомпенсації 

венозного відтоку у жінок, які не виконували в повному об’ємі 

профілактичних рекомендації. Разом з тим, у жінок, які виконували 

рекомендації у повному об’ємі (29 вагітних – 53,7%), зокрема постійно 

використовували компресійну терапію та лікувальну фізкультуру, відмічено 

значно менше прогресування діаметрів варикозних вен та сонографічних 

симптомів варикозу (Рис. 3.11). 

 
          Рис. 3.10. УЗДАС внутрішньої клубової вени (VІS). Амбулаторна 

карта № 676 вагітної Н., 28 років, друга вагітність, 30 тижнів. Внутрішня 

клубова вена нерівномірно розширена, швидкість венозного кровоплину 

знижена, стінки витончені, наявні множинні венозні гілки. 
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Рис. 3.11. Динаміка ультрасонографічних змін діаметрів великої 

підшкірної вени у вагітних, які виконували  рекомендації у повному об’ємі і 

частково. 

Примітка : * - різниця достовірностей Р0,05. 

У ІІ групі жінок, обстежених перед операцією через 6-8 місяців після 

пологів, виявлено значний регрес варикозного розширення підшкірних вен у 

порівнянні з періодом вагітності. Порівняльні доплерографічно визначені 

зміни діаметрів досліджуваних вен у обох групах наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Зміни діаметрів варикозно розширених підшкірних вен після пологів 

Діаметри ВПВ (мм) І група 

(N=54) 

ІІ група 

(N=14) 

Різниця 

(%) 

Сафено-феморальне гирло 12,6±0,7 9,5±0,8 24,6* 

Проксимальний сегмент стегна 9,4±0,5 6,4±0,6 31,9* 

Дистальний сегмент стегна 7,7±0,4 6,5±0,5 15,6* 

Проксимальний сегмент гомілки 6,2±0,5 5,6±0,4 9,7* 

Примітка : * - різниця достовірна відносно даних І та ІІ групи, Р0,05. 
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Сонографічні зміни варикозно розширеної ВПВ в час вагітності і після 

пологів показали виражену інволюцію варикозу, найбільше виражену в 

проксимальному сегменті стегна (31,9%), сафено-феморальному співусті 

(24,6%) і найменше – в проксимальному сегменті гомілки (9,7%). 

Варикозне ураження стовбура ВПВ було виявлено у всіх обстежених 

вагітних. Необхідно підкреслити, що зміни були більше виражені у жінок із 

спадковою схильністю до захворювання вен. У них виявляли ураження 

стовбура ВПВ із додатковими венами на стегні та комунікантними венами у 

верхній третині гомілки. У даної категорії вагітних переважав 

декомпенсований вертикальний рефлюкс до 2-3 секунд, який поширювався 

на весь сегмент кінцівки (Рис. 3.12, 3.13). 

 
          Рис. 3.12. УЗДАС пахової ділянки. Амбулаторна карта № 542 вагітної 

М., 23 роки, перша вагітність, 28 тижнів. Візуалізована зовнішня клубова 

артерія, поверхнева артерія стегна (AFS), глибока артерія стегна (AFP), 

деформовані варикозно розширені, звивисті вени. Стовбур ВПВ не 

візуалізується. 
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         Рис. 3.13. УЗДАС ВПВ (VSM) в зоні сафено-феморального (VF) гирла. 

Амбулаторна карта № 256 вагітної У., 20 років, перша вагітність, 28 тижнів. 

Діаметр ВПВ в гирлі 6,3 мм, рефлюкс не визначається, стінки витончені. 

 

У обстежених нами жінок вертикальний рефлюкс у зоні сафено-

феморального гирла та стегновому сегменті перейшов після перших пологів 

із декомпенсації у стадію субкомпенсації (4 жінки – 28,6%). Варто відмітити, 

що довжина вертикального рефлюксу також зменшилась і не перевищувала 

однієї третини відповідного сегменту кінцівки. У 5 пацієнток (35,7%) із 

периферичною формою ураження судин рефлюкс був відсутній. 

 

 

 

 

 

 



97 

Клінічні приклади. 

- У вагітної О. із скаргами на судоми в м’язах гомілки при фізичному 

навантаженні та під час сну виявлено варикозне розширення до 5,2 мм малої 

підшкірної вени та рефлюкс 2 секунди в місці сафено-поплітеального гирла. 

ВПВ не змінена (діаметр 6,2 мм, рефлюкс відсутній), в паховій ділянці – 

велика кількість дрібних звивистих вен. Д-з: Скрита форма хронічного 

захворювання вен з ураженням малої підшкірної вени (Рис. 3.14, 3.15). 

За даними попереднього УЗ обстеження даної вагітної наявне тазове 

предлягання плаценти із переважним прикріпленням її справа. Головка плода 

фіксована у малому тазу.  

 

 
          Рис. 3.14. УЗДАС ВПВ (VSM) в зоні сафено-феморального (VF) 

гирла. Амбулаторна карта № 809 вагітної О., 31 рік, друга вагітність, 23 

тижні. Навколо сафено-феморального гирла - значна кількість венозних 

гілок, ВПВ не змінена, рефлюкс не визначається. 
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          Рис. 3.15. УЗДАС МПВ (VР) у верхній третині гомілки. Продовження 

обстеження попередньої жінки. МПВ незначно розширена, визначається 

рефлюкс 2 сек. Пацієнтка відмічає часті судоми в м’язах гомілки. Д-з. 

Скрита форма хронічного захворювання вен. 

 

Варикозне розширення вен у даної вагітної почало розвиватись у 

другому триместрі. Тоді ж було рекомендовано використання еластичного 

трикотажу ІІ класу компресії (еластичних колгот для вагітних) та комплекс 

лікувальної фізкультури. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок та 

промежини особливо інтенсивно почало прогресувати у останньому 

триместрі і супроводжувалось набряками кінцівок, які збільшувались у 

другій половині дня. 
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При ультразвуковому дуплексному ангіоскануванні вагітної З. 

безпосередньо перед пологами було виявлено дилятацію внутрішньої 

здухвинної вени справа та велику кількість варикозно розширених 

пудендальних вен, розширену велику підшкірну вену в ділянці сафено-

феморального гирла із недостатнім клапаном та розширену медіальну 

венозну гілку, в яку впадають пудендальні вени (Рис. 3.16, 3.17, 3.18). 

 

 
          Рис. 3.16. УЗДАС дилятованої внутрішньої здухвинної вени (V. Iliaca 

int.) справа, здавленої маткою із плодом. Амбулаторна карта № 306 вагітної 

З., 23 роки, перша вагітність, 29 тижнів. Навколо варикозно розширеної 

внутрішньох здухвинної вени в підшкірній клітковині візуалізуються 

варикозно розширені пудендальні вени (V.V. Pudentae). 
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          Рис. 3.17. Продовження УЗДАС вагітної З. ВПВ (VSM) розширена, 

стінки різко витончені, пелюстки устіального клапану не змикаються, 

визначається постійний рефлюкс. Справа зверху впадають розширені 

медіальні гілки, які збирають кров із розширених пудендальних вен 

(візуалізовані в кольорі). 

 
          Рис. 3.18. Продовження УЗДАС обстеження вагітної З. В ділянці 

правої статевої губи візуалізується велика кількість варикозно розширених 

пудендальних вен (V.V. Pudentae). 

Мала підшкірна вена сонографічно локалізувалась типово. 

Сегментарну варикозну трансформацію малої підшкірної вени протяжністю 
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до однієї третини довжини сегменту виявлено у 6 жінок (11,1%) І групи і 2 

жінок (3,9%) ІІ групи. 

УЗ-ангіосканування пронизних вен виявило однакову частоту 

ураження їх в обох групах обстежуваних, при цьому на гомілці виявляли 

три–чотири пронизні вени із вираженим горизонтальним рефлюксом. У 13 

вагітних (24,1%) І групи (в час вагітності) відмічали наявність вираженого 

вертикального та горизонтального рефлюксів. 

У ІІ групі (після пологів) поєднаний вертикальний і горизонтальний 

рефлюкс виявили у 1 жінки (7,14%), що зумовило прогресування варикозної 

трансформації та декомпенсації венозного відтоку. 

Після пологів за даними УЗДАС відмічали інволюцію варикозного 

розширення підшкірних вен, яка була найбільше виражена в проксимальному 

сегменті стегна (31,9%) та сафено-феморальному гирлі (24,6%)  і найменше 

виражена - у гомілковому сегменті (9,7%) – (Рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Інволюцію варикозного розширення підшкірних вен нижніх 

кінцівок після пологів (у відсотках до періоду вагітності). 

Примітка: * - різниця достовірностей відносно даних до пологів Р0,05. 
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Таким чином, характерною ультразвуковому особливістю перебудови 

варикозних вен нижніх кінцівок при ангіоскануванні є витончення та 

варикозна трансформація стінок з поєднаним прогресуванням вертикальних і 

горизонтальних рефлюксів та аневризматичних розширень в ділянках гирла, 

пронизних вен і по ходу венозного стовбура.  

Після пологів визначається регрес варикозного розширення підшкірних 

вен, який супроводжується нормалізацією венозної гемодинаміки, 

зменшенням протяжності вертикальних рефлюксів, нормалізацією товщини 

стінки вен та зменшенням косметичного дискомфорту. 

 

3.3. Клінічні і морфологічні паралелі змін стінки варикозно 

розширених вен у жінок репродуктивного періоду 

 

У зв’язку з тим, що структурні трансформації венозної системи 

внаслідок слабкості сполучної тканини частіше зустрічаються у жінок, 

гестаційний період у них вважається фактором подвійного ризику реалізації і 

маніфестації судинних дефектів [58, 82, 159]. 

Поява варикозної трансформації вен свідчить про несприятливий стан 

стінок венозної системи, який прогресує в час вагітності. Підтвердженням 

ролі сполучної тканини у розвитку варикозної хвороби є дані про те, що 

хронічні захворювання вен є одним із найчастіших системних проявів 

патології сполучної тканини [97, 116]. 

Клінічно феномен морфологічної дисплазії сполучної тканини 

проявляється раннім розповсюдженим ураженням стінок венозної системи, 

ускладненим протіканням захворювання, частим розвитком рецидивного 

варикозу після різних типів лікування, що може бути обумовлено 

морфологічними особливостями будови підшкірних вен [180, 193, 196]. 

Структурна морфологічна перебудова стінок судин впливає на стан 

венозної системи нижніх кінцівок, зокрема на її функціональні 

компенсаторні можливості, які виявляють за допомогою ультразвукового 
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ангіосканування. Зокрема, у цих пацієнтів визначається клапанна 

неспроможність остіального клапану з вираженим вертикальним рефлюксом. 

Проявом клапанної неспроможності пронизних вен гомілки і стопи є 

горизонтальні рефлюкси на даних рівнях [118, 177]. 

Метою даного розділу роботи стала клінічна оцінка особливостей 

мікроструктурних змін венозної стінки при варикозному розширенні вен у 

жінок репродуктивного періоду, які забирали для дослідження в час 

оперативного втручання. 

Макроскопічно видалені в час операції вени були нерівномірно 

розширені з аневризматичними вип’ячуваннями стінок - варикозними 

вузлами. Видалені вени на всьому протязі звивисті, у зонах вузлів – із 

витонченою стінкою, що може бути наслідком морфологічної дисплазії 

сполучної тканини або хронічної гіперволемії і венозної гіпертензії у системі 

підшкірних вен (Рис. 3.20). 

 

 

Рис. 3.20. Набряк тканин стінки вени, початкові прояви флебосклерозу 

адвентиціального шару. Структура гладком’язових волокон збережена 

Десквамація ендотеліальної оболонки. 

Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення - ×75. 
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Стадія компенсації венозного відтоку із нижніх кінцівок (клінічний 

клас С2 за класифікацією СЕАР) характеризувалась гіпертрофією м’язової 

оболонки стінки вени, десквамацією ендотеліальної оболонки, появлялись 

початкові прояви флебосклерозу адвентиціального шару, утворення 

островків лейоміоцитів, які при прогресуванні венозної декомпенсації 

переходили у запальний інфільтрат і заміщувались сполучною тканиною. 

Видовження ваза-вазальних судин при мікроскопічному дослідженні 

супроводжувалось збільшенням кількості поздовжніх гладком’язових 

волокон та їх гіпертрофією  

При прогресуванні клінічних симптомів декомпенсації венозного 

відтоку (клінічний клас С3–С4 за СЕАР) набряк і гіпертрофія гладкомязевих 

волокон стінки вени чергувалась із їх дистрофією та атрофією міозитів, 

появою мікрокрововиливів в стінці вени, збільшенням кількості сполучної 

тканини (Рис. 3.21). 

 
 

Рис. 3.21. Ознаки гіпертрофії гладком’язових волокон, порушення 

мікроциркуляторного русла стінки вени, мікрокрововиливи в стінці вени. 

Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення - ×375 
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При дослідженні фрагментів проксимального відділу великої 

підшкірної вени вен жінок незначні морфологічні зміни у препаратах були 

виявлені у 8 спостереженнях (18,6%). У жінок даної групи спостерігали ВРВ 

без клінічних ознак хронічної венозної недостатності. Мікроскопічні зміни 

стінки судини характеризувались незначними змінами строми і гіпертрофією 

м’язової тканини. В цілому мікроструктура стінки вени була збережена, 

спостерігалось потовщення вени за рахунок набряку стінки (Рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Мязеві шари стінки збережені, структуровані, з ознаками 

гіпертрофії, набряк тканин стінки вени. Ендотеліальна оболонка збережена. 

Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення - ×75. 

Даний стан визначається як міжм’язовий (інтерфасцикулярний) фіброз, 

при якому товщина венозної стінки фактично не змінюється, а лише 

проходить рівномірне ущільнення сполучнотканинних прошарків між 

пучками м’язових волокон (Рис. 3.23). 
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Рис. 3.23. Початкові прояви гіалінового переродження між гладкими 

мязами, гіпертрофія базального шару ендотеліальної оболонки, набряк 

тканин стінки вени. Шари стінки вени структуровані. 

Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення - ×375. 
 

Такі зміни зустрічаються при компенсованих формах ВРВНК 

(клінічний клас С1–С2 за СЕАР). Виявлені зміни морфологічної картини 

будови стінки вени характерні для початкової стадії розвитку хронічних 

захворювань вен. Порівняльний аналіз результатів клінічних і морфологічних 

даних 8 пацієнток це підтверджує. Всі вони були віком до 40 років і 

звернулись за медичною допомогою по поводу варикозного розширення вен 

із компенсованими проявами ХВН (клас С2. за СЕАР). 

При гістологічному дослідженні 23 препаратів (53,5%) проксимального 

відділу великої підшкірної вени у жінок із субкомпенсованими проявами 

венозної недостатності, які відповідали класу С3 клінічних ознак ХЗВ за 

СЕАР були зареєстровані значні зміни морфологічної будови у вигляді 

гіпертрофії гладком’язових елементів і помірного флебосклерозу, що було 

подальшим етапом розвитку ХЗВ. 
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Зміни, виявлені у гістологічних препаратах стінки судин, були 

неоднорідними, постійно визначали гіпертрофію гладких м’язів і судин 

мікроциркуляторного русла стінок вен. Разом з фіброзом колагенового 

каркасу і змінами в стромі, виявляли множинне вростання колагенових 

структур у гладком’язеві пучки (Рис. 3.23, 3.27). 

Перебудова медії характеризувалась атрофічними змінами еластичного 

каркасу стінки судини. Склеротичні зміни у стромі стінки вен мали 

схильність до утворення обмежених рубцевих полів, у яких спостерігалась 

атрофія гладком’язевих волокон, оточених полями рубцевої тканини. 

Спостерігалась гіпертрофія ендотеліальної оболонки, порушення 

мікроциркуляторного русла стінки вени і мікрокрововиливи у стінці вен. У 

сполучнотканинних прошарках виявляли відкладання гіаліну, поєднане із 

діеластозом (Рис. 3.24, 3.28). 

 
 

Рис. 3.24. Гіпертрофія гладких м’язових волокон, набряк тканин 

стінки вени, гіаліноз зони адвентиціальної оболонки. Структура 

гладком’язових волокон збережена. 

Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення - ×375. 
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Рис. 3.25. Виражений набряк стінки вени, гіпертрофія і 

фрагментування гладком’язових волокон, міжм’язовий гіаліноз. 

Порушення мікроциркуляторного русла стінки вени. 

Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення - ×375. 

 

У 12 жінок (27,9%) із клінічним класом С3 С4 ознак ХЗВ за СЕАР 

виявлено множинні вогнища склерозу варикозно трансформованої стінки. 

У гістологічних препаратах даної групи хворих звертала увагу перебудова 

середньої оболонки вени з перевагою склеротичних змін. Стінка вени 

втрачала свої риси: від інтими до адвентиції розміщувалась щільна 

волокниста сполучна тканина, у якій неоднорідно розміщувались залишки 

атрофованої гладком’язової тканини (Рис. 3.25). 
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Рис. 3.26. Гіпертрофія базального шару ендотеліальної оболонки, 

заміщення гладком’язових волокон гіаліном. Розростання сполучної 

тканини між шарами гладких м'язів. 

Фарбування пікрофуксином за методикою Ван Гізона. Збільшення - ×75. 
 

 

 

Рис. 3.27. Розростання грубоволокнистої сполучної тканини із 

тотальним заміщенням нею гладком’язових волокон. Виражений гіаліноз 

артеріол стінки вени. Ушкодження артеріол мікроциркуляторного русла. 

Фарбування пікрофуксином за методикою Ван Гізона. Збільшення - ×600. 

 

В цілому, у патоморфологічній картині ураження великої підшкірної 

вени при її варикозній трансформації спостерігались наступні процеси: 
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гіпертрофія гладких м’язових волокон і набряк тканин стінки вени із слабо 

вираженим флебосклерозом та збереженою структурою гладком’язових 

волокон при початкових і компенсованих формах варикозної хвороби. 

 

 

 

Рис. 3.28. Гіаліноз артеріол мікроциркуляторного русла стінки вени. 

Розростання сполучної тканини і заміщенням нею гладком’язових волокон. 

Фарбування пікрофуксином за методикою Ван Гізона. Збільшення - ×375. 
 

 

 

Рис. 3.29. Виражений гіаліноз артеріол мікроциркуляторного русла 

стінки вени. Розростання грубоволокнистої сполучної тканини із тотальним 

заміщенням нею гладком’язових волокон. 

Фарбування пікрофуксином за методикою Ван Гізона. Збільшення - ×600. 
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Таким чином, патоморфологічній картині ураження стінки великої 

підшкірної вени відповідали процеси, які характеризували прогресування 

варикозної хвороби і хронічної венозної недостатності: від потовщення 

стінки вени за рахунок її набряку і міжм’язового фіброзу при початкових 

проявах варикозної хвороби і компенсованих порушеннях венозного відтоку 

до вираженої сполучнотканинної перебудови всієї стінки вени, заміщення 

гладком’язового компоненту щільною волокнистою сполучною тканиною і 

гіалінозом артеріол мікроциркуляторного русла стінки вени при суб- і 

декомпенсованих порушеннях венозного відтоку із нижніх кінцівок. 

Враховуючи дані клінічних і морфологічних досліджень стінки великої 

підшкірної вени у жінок репродуктивного періоду, оперованих з приводу 

варикозного розширення підшкірних вен нижніх кінцівок, можна 

припустити, що дегенеративно-дистрофічні зміни у вигляді гіалінозу і 

заміщення гладком’язових волокон сполучною тканиною з наступним 

флебосклерозом супроводжують прогресування хронічної венозної 

недостатності. Дані зміни погіршують функціональні властивості стінки вени 

і прискорюють декомпенсацію хронічної венозної недостатності. 

Наростання декомпенсації венозного відтоку і прогресування венозної 

недостатності морфологічно відзначались прогресуванням гіпертрофії стінки 

вени за рахунок часткового заміщення гладком’язових волокон гіалінознимі 

переродженням сполучної тканини. В подальшому розвивався гіаліноз 

артеріол мікроциркуляторного русла стінки вени і розростання 

грубоволокнистої сполучної тканини із практично повним заміщенням нею 

гладком’язових волокон стінки. 

Узагальнюючи отримані дані, можна припустити, що морфологічні 

зміни у венозній стінці при ВРВНК у жінок репродуктивного періоду, які 

мали одну або більше вагітностей, можуть розвиватись ще до або в час 

вагітностей, а відсутність повної інволюції варикозу або його прогресування 

після пологів можна пояснити подальшим розвитком деструктивних 

морфологічних змін. 
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Це припущення відповідає сучасним поглядам, згідно яких вважається, 

що в час вагітності головним етіологічним фактором розвитку ВХ є вроджена 

дисплазія сполучної тканини, яка викликає морфологічну перебудову 

венозної стінки і появу спадково запрограмованого розвитку патології, що 

проявляється слабкістю сполучної тканини і гладкої мускулатури, 

дисфункцією і пошкодженням ендотелію, пошкодженням венозних клапанів, 

порушенням мікроциркуляції в стінці вени. Крім того, компресія нижньої 

порожнистої і здухвинних вен маткою, яка збільшується, веде до зростання 

тиску у венах нижніх кінцівок і прискорює розвиток ХВН. 

Таким чином, дослідження морфофункціональнпих змін, які проходять 

у стінці вени при прогресуванні варикозної трансформації вен нижніх 

кінцівок, розширює уявлення про ланки етіології і патогенезу хронічних 

захворювань вен нижніх кінцівок, зокрема у жінок репродуктивного періоду і 

дозволяє рекомендувати оптимальні методи профілактики і лікування на 

різних стадіях захворювання. 

По мірі прогресування варикозного розширення у стінці розвиваються 

дегенеративно-деструктивні зміни у вигляді гіалінозу і заміщення 

гладком’язових волокон грубоволокнистою сполучною тканиною, що 

погіршує функціональні властивості стінки вени і прискорює розвиток 

декомпенсації хронічної венозної недостатності. 

Клінічне прогресування хронічної венозної недостатності при 

варикозної хворобі відповідає макроструктурній варикозній трансформації 

стінки вени і корелює із прогресуванням деструктивних патогістологічних 

змін стінки вени, що свідчить про незворотні морфофункційні зміни 

варикозно розширеної вени. 

Висновки до розділу 

1. У жінок репродуктивного віку та їх родичами І лінії відслідковували 

прямий зв’язок розвитку варикозного розширення вен, причому наявність 

захворювання одночасно по материнській і батьківській лініях вела до 

максимальної частоти проявів хвороби і проявлялась у 66,7% спостережень. 
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2. По мірі прогресування варикозного розширення підшкірних вен 

нижніх кінцівок у стінці вени розвиваються дегенеративно-деструктивні 

зміни у вигляді гіалінозу і заміщення м’язових волокон грубоволокнистою 

сполучною тканиною, що погіршує функціональні властивості стінки вени і 

прискорює розвиток декомпенсації ввенозного відтоку. 

3. Клінічне прогресування хронічної венозної недостатності 

відповідало макроструктурній варикозній трансформації стінки вени і 

корелювало із прогресуванням деструктивних патогістологічних змін стінки 

вени, що свідчить про незворотні морфофункційні зміни стінки варикозно 

розширеної вени. 

4. Характерною особливістю перебудови варикозних вен нижніх 

кінцівок при ультразвуковому ангіоскануванні є витончення та варикозна 

трансформація їх стінок з поєднаним прогресуванням вертикальних і 

горизонтальних рефлюксів і аневризматичних розширень в ділянках гирла, 

перфорантних вен і по ходу венозного стовбура та його гілок, які частково 

регресують після пологів. 

Наведені результати опубліковані у наукових працях автора 

1. Криса БВ. Особливості спадкових факторів при розвитку варикозної 

хвороби у жінок репродуктивного віку. Тези доповідей 87-ї науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

«Інновації в медицині»; 2018 Березень 22-23; Івано-Франківськ; 2018: 89. 

2. Криса БВ. Морфологічні зміни венозної стінки при варикозній хворобі 

у жінок репродуктивного віку. Матеріали X конгресу патологів України. 

2018 вересень 27-28; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2018:107. 

3. Василюк СМ, Криса БВ, Дмитрів ІВ. Особливості ультразвукових змін 

вен при варикозній хворобі нижніх кінцівок у вагітних і породіль. Хірургія 

України. Додаток № 1. 2018;4(68):46-50.  

4. Криса БВ. Клінічні і морфологічні паралелі змін стінки варикозно 

розширених вен у жінок репродуктивного періоду. Art of medicine. 
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Р О З Д І Л   4 

КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ 

КІНЦІВОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 

 

У проблемах лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок привертає 

увагу один дуже важливий аспект: по відношенню до патології у практичній 

медицині існує лише один погляд – оперувати або «надто рано», або «уже 

пора», тобто на практиці підхід до лікування поділяється лише на дві 

категорії [92]. 

Варикозна хвороба нижніх кінцівок – постійно прогресуюче 

захворювання, до вибору тактики лікування якого необхідно підходити 

диференційовано, з урахуванням фізіологічного стану організму і супутніх 

соматичних захворювань, які можуть перешкоджати оперативному 

лікуванню, що має особливе значення при вагітності. Тому важливо знати 

клінічні можливості різних методів консервативного лікування, які 

нормалізують стан венозного кровоплину у нижніх кінцівках на різних 

стадіях його порушення, а систематизація відомих і впровадження в практику 

нових ефективних засобів профілактики і лікування ВХНК у вагітних мають 

постійно важливе значення. 

Метою даного розділу роботи стала оптимізація консервативної 

тактики лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок при вагітності. 

До дослідження було залучено 54 жінки віком від 19 до 40 років. У 

спостереженнях переважав клас С1 – С3 клінічних ознак ХЗВ за СЕАР. 

При виявленні факторів ризику або варикозних вен на нижніх кінцівках 

жінку попереджували про можливість прогресування ВХНК в час даної та 

майбутніх вагітностей і пояснювали необхідність активних лікувальних і 

профілактичних заходів, які мають у вагітних ряд особливостей. Вагітність у 

даного контингенту жінок вели згідно рекомендацій Наказу МОЗ України № 

417 від 15-07-2011 та додатку до Наказу № 503 від 28-12-2002. 
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4.1. Заходи, спрямовані на попередження прогресування хронічної 

венозної недостатності під час вагітності та консервативна терапія 

варикозного розширення підшкірних вен 

 

У зв’язку з тим, що вагітність створює додаткові фактори ризику 

розвитку ХЗВ, попередження прогресування венозної патології має особливе 

значення і є цілком досяжною метою. Профілактику прогресування ХЗВ у 

вагітних необхідно починати з 0 стадії захворювання за СЕАР, а лікування – 

з І стадії за СЕАР. [141, 187]. Лише такий підхід дозволяє досягти бажаного 

результату – стабілізації і регресу венозної недостатності, а прогностично 

стати ефективним попередженням можливих ускладнень. Ігнорування 

початкових проявів ХЗВ і неправильне ведення вагітної створює умови для 

прогресування ХВН [132]. 

Мета консервативного лікування - попередження прогресування 

захворювання під час вагітності, зменшення важкості проявів клінічних 

симптомів, профілактика тромбоемболічних ускладнень. Прихильники 

консервативного лікування аргументують вибір методу тим, що після пологів 

варикозне розширення регресує або зникає повністю, тому в час вагітності 

використовувати хірургічне втручання недоцільно [93]. 

Консервативне лікування ВХНК у вагітних має ряд особливостей. При 

виявленні факторів ризику або вже наявного захворювання жінку 

попереджують про можливість розвитку чи прогресування патології під час 

даної та наступної вагітностей і обґрунтовують необхідність активних 

профілактичних заходів в час даної вагітності. 

Разом з тим, термін, який визначає певну медичну дію, повинен бути 

точним і однозначно відображувати суть лікувального процесу. Тому в 

розряд консервативних методів лікування в час вагітності ми включили лише 

неінвазивні методи впливу, а саме: лікувальну гімнастику, компресійні 

методи лікування, масаж і фізіотерапію, медикаментозну терапію [126, 153]. 
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Лікувальна фізкультура при варикозній хворобі нормалізує венозний 

і лімфатичний відтік, підвищує працездатність, поліпшує периферичний 

кровообіг у ногах, підсилює тонус венозної стінки і ефективність «м’язових 

насосів», зменшує відчуття втоми. 

В своїй практичній роботі ми розширили поняття ЛФК, включаючи в 

неї крім спеціальних занять, режим праці і відпочинку вагітних, у яких було 

діагностовано хронічні захворювання вен. При цьому з’ясовувалось, що 

переважній більшості пацієнток ніхто не говорив про необхідність 

проведення будь-яких спеціальних заходів і фізичних вправ для 

розвантаження венозного русла. 

Призначаючи лікувальну фізкультуру хворим з ВХНК, ми виходити з 

простої, навіть дещо механістичної ідеї: клінічний синдром варикозного 

розширення вен - це результат надмірного наповнення кров’яного русла 

нижніх кінцівок. Якщо цю тезу ставити на чільне місце, стає очевидним, що в 

основу ЛФК повинні бути покладені два механізми: 

а) гідростатичне розвантаження венозного русла; 

б) динамічне розвантаження венозного русла. 

Гідростатичне розвантаження передбачало покращання відтоку крові 

з нижніх кінцівок з використанням сили тяжіння. Сюди відносили, підвищене 

положення кінцівки в час сну, а також при відпочинку вдень. 

Особливо важливо було застосування підвищеного положення нижніх 

кінцівок декілька разів на добу і в час сну у жінок, характер роботи яких 

пов’язаний з несприятливим положенням протягом робочого дня - тривалим 

малорухомим сидінням. 

У групи ризику входили бухгалтери, швачки, складальники на 

конвеєрах, касири і ряд інших професій із сидячим характером роботи, а 

також верстатники, хірурги та інші професії, чия робота пов’язана з тривалим 

стоянням. Таким пацієнтам рекомендували відпочинок лежачи або сидячи, з 

ногами, піднятими до рівня тазу. Під час сну рекомендували підкладати під 

ноги невисоку плоску подушку, до якої пацієнтки швидко звикають. 
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Динамічне розвантаження венозного русла здійснювалося при ходьбі, 

коли включався м’язовий насос, який активує відтік крові по глибоких венах, 

розвантажуючи при цьому поверхневі. 

Працівникам, які вимушені протягом робочого дня тривало сидіти, 

рекомендували 10-15-ти хвилинні прогулянки через кожні 1-1,5 години, або 

періодичні тильно-підошовні згинання стоп для активізації м’язів гомілок. 

Зі спортивних занять для вагітних, які страждають ВХНК, найкращим є 

плавання, оскільки при цьому поєднується активна робота м’язів нижніх 

кінцівок з горизонтальним положенням. 

Адекватними заняттями вважали всі види спортивних вправ, які 

включають роботу ніг, ігрові вправи, аеробіку. Рівноцінною є ненапружена 

прогулянкова ходьба. 

Протипоказані спортивні вправи з обтяженнями або підняттям 

тяжкостей. З обережністю вдавались і до силових вправ на тренажерах, 

навіть для плечового пояса, так як в момент напруження підвищується 

внутрішньогрудний і внутрішньочеревний тиск, що в свою чергу погіршує  

відтік крові з вен тазу та нижніх кінцівок. 

У ранніх термінах вагітності рекомендували займатись лікувальною 

гімнастикою не менше 30 хвилин кожного дня з виконанням наступних 

вправ: 

 вправи для нижніх кінцівок, які вагітні виконували в положенні лежачи, 

активно рухаючи у кульшових, колінних і гомілково-ступневих суглобах; 

 дихальні вправи із збільшенням рухів діафрагмою – дихання животом; 

 вправи з опорою для м’язів гомілок і стегон з використанням гумових 

бинтів і стрічок; 

 спокійна ходьба протягом 10-15 хвилин. 

Заняття лікувальною фізкультурою не повинні викликати дискомфорту 

і відчуття перевантаження. Після заняття рекомендували відпочинок лежачи 

з укладеними на підвищення ногами. 
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У пізніх термінах вагітності (ІІІ триместр) лікувальну фізкультуру 

рекомендували виконувати у положенні лежачи або сидячи. Тривалість 

заняття 10-20 хвилин 2-3 рази на день. 

Лікувальна гімнастика. На початкових термінах вагітності жінкам 

рекомендували 3-4 рази в день лягати на 10-15 хвилин з піднятим 

положенням ніг, після чого виконувати наступні вправи: 

 Напружувати і розслабляти м’язи стегон, повільно рухаючи ногами. 

Повторити 10-12 разів. 

 Дихання діафрагмою: на вдиху живіт піднімати, на видиху втягувати. 

Виконувати у повільному темпів 3-4 рази. 

 Повільно згинати і розгинати ноги в колінних суглобах (10-12 разів). 

 Повільно піднімати на вдиху і опускати на видиху руки (3-4 рази). 

 Згинати і розгинати стопи і пальці ніг (10-15 разів). 

 Повільно піднімати руки вверх - вдих, опустити вниз – видих (3-4 рази). 

При значних проявах ХВН рекомендували наступний комплекс вправ 

лікувальної гімнастики. Наведені вправи не обов’язково виконувати у 

повному об’ємі. Їх можна робити протягом дня по декілька вправ, зокрема: 

 Ритмічно перекочуватися на прямих ногах з п’яти на носок і назад 10-20 

разів. При відриві п’ят від підлоги, вагу тіла переносити на пальці. 

 Лягти на підлогу, руки уздовж тулуба. Впираючись зігнутою ногою в 

підлогу, підняти другу випрямлену ногу. Згинати й розгинати стопу до 30 

разів за хвилину. Через хвилину поміняти положення ніг. 

 Руками, зігнутими в ліктях, підтримувати спину. Одну ногу зігнути в 

коліні, потім випрямити її й зігнути іншу ногу. Повторити 10-15 разів. 

 Сісти й зігнути ноги в колінах, поклавши на них долоні. Розводити і 

зводити коліна, переборюючи опір рук. Повторити 5-10 разів. 

 Виконувати по 3-5 хвилин вправу «велосипед». 

 Піднятися на пальці ніг і опуститися на стопу. Зробити 20-30 рухів, потім 

відпочити і повторити вправу 2-3 рази. Виконувати комплекс вправ 3-4 

рази протягом дня (Рисунки 4.1 – 4.12). 
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Комплекс вправ лікувальної гімнастики при венозній недостатності 

  

Рис. 4.1. Опертись руками до стіни 

на висоті плечей і почергово ставати 

на пальці та на п’ятки (15-20 разів). 

Рис. 4.2. Опертись руками на поверх 

ню стола і підніматись почергово на 

пальці та на п’ятки (15-20 разів). 
  

  

Рис. 4.3. Стиснути ноги разом і 

згинати та розгинати їх у гомілково-

ступневих суглобах (15-20 разів). 

Рис. 4.4. На вдиху підняти руки 

вверх і встати на пальці. На видиху 

розслабитись і присісти (15-20 разів). 
  

  

Рис. 4.5. Упиратись на п’ятки (15-20 

разів). 

Рис. 4.6. Згинати і розгинати ноги у 

гомілково-ступневих суглобах у 

сидячому положенні (15-20 разів). 

При появі набряків нижніх кінцівок рекомендували лімфодренувальний 

масаж, який сприяє поліпшенню лімфатичного і венозного відтоку. Масаж 
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рекомендували проводити від периферії, починаючи з стопи і наступним 

переходом на гомілку. 

Комплекс вправ лікувальної гімнастики при венозній недостатності 

 

 
Рис. 4.7. Почергово кругові рухи ногами 

(10-15 разів). 

Рис. 4.8. Вставати на пальці 

обома ногами одночасно (5-10 

разів). 
  

  

Рис. 4.9. Рухи ногами в різні сторони - 

вверх, вниз, вправо, вліво (15-20 разів). 

Рис. 4.10. Почергові рухи ногами 

- пальці-п’ятка (15-20 разів). 
  

 

 

Рис. 4.11. Вправа в сидячому положенні 

- «ножиці» ногами (10-15 разів). 

Рис. 4.12. Вправа лежачи - «їзда 

на велосипеді» (15-20 разів). 
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При появі набряків нижніх кінцівок рекомендували лімфодренувальний 

масаж, який сприяє поліпшенню лімфатичного і венозного відтоку. Масаж 

рекомендували проводити від периферії, починаючи з стопи і наступним 

переходом на гомілку. Прийомам масажу навчали саму жінку, причому 

рекомендували робити його у двох варіантах - сидячи на дивані або ліжку, а 

також як підводний масаж, сидячи у ванні. 

Компресійний трикотаж. Компресійна терапія ХЗВ у вагітних та 

жінок репродуктивного періоду з використанням спеціалізованого 

компресійного трикотажу була базовим методом лікування, який в час 

вагітності використовували самостійно, а після пологів - поєднували з 

хірургічним лікуванням. 

Обов’язковою умовою успішного консервативного лікування є 

постійна еластична компресія кінцівок, яка забезпечує перетікання крові із 

підшкірних вен в глибокі, оточені м’язово-венозню помпою. Достатнє 

стиснення розширених підшкірних вен виключає горизонтальний рефлюкс із 

глибоких вен, що нормалізує обмінні процеси, усуває гіпоксію тканин і 

сповільнює прогресування трофічних змін. Вагітні ведуть активний спосіб 

життя і зберігають працездатність [78, 152, 160, 169]. 

У деяких вагітних (3 жінки) при використанні еластичних бинтів після 

припинення фізичного навантаження в забинтованій кінцівці розвивався 

больовий синдром. Поки вагітна вела активний спосіб життя: ходила, сідала, 

вставала, виконувала рухи, в яких беруть участь м’язи, що формують 

м’язовий насос нижніх кінцівок - болі не виникали. Як тільки жінка 

розслаблювалась чи лягала - виникало відчуття «ломоти» в кінцівці, яке мало 

різну інтенсивність від «слабкої» до «терпимої». Симптоми зникали при 

відновленні ходьби із бинтом на нозі і не відновлювались при повторному 

відпочинку в горизонтальному положенні. Це явище можна трактувати як 

порушення пасивного відтоку еластичним бинтом, яке розвивається при 

зникненні функції м’язового насосу у горизонтальному положенні. 
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Найефективнішим методом профілактики розвитку ХЗВ є еластичний 

трикотаж з градуйованою компресією, зокрема колготи для вагітних. Висока 

ефективність їх пов’язана з дозованою і рівномірною компресією всіх 

ділянок ніг і підтримкою живота. Позитивні якості доповнює естетичність 

виробів. Згідно рекомендації, ми враховували наступні показання до 

застосування компресійного трикотажу у вагітних (Таблиця 4.1). 

Таблиця 4.1 

Показання до застосування компресійного трикотажу у вагітних із ХЗВ 

Клас 

компресії 

Параметри 

компресії 

Показання 

0 Дуже легке 

(9-12 мм рт. 

ст.) 

Спадкова схильність до ХЗВ; епізодичні набряки 

і відчуття важкості в ногах без проявів варикозу; 

перший триместр вагітності; тривале перебування 

в сидячому положенні (Клас С0S за СЕАР). 

1 Легке 

(18-21 мм 

рт.ст.) 

Ретикулярний, сегментарний і розсипний типи 

варикозу; відчуття важкості і нічні судоми; 

профілактика варикозного розширення вен в час 

вагітності (Клас С1 за СЕАР). 

2 Нормальне 

(22-29 мм 

рт.ст.) 

Розсипний або магістральний типи варикозу з 

функціональними порушеннями, набряки, в тому 

числі при вагітності і після хірургічних втручань 

(Клас С2-С3 за СЕАР). 

3 Високе 

(30-40 мм 

рт.ст.) 

Варикозне розширення вен з трофічними змінами 

шкіри гіперпігментація, паратрофічна екзема; 

загоєні виразки (Клас С4-С5 за СЕАР). 

 

З огляду на викладене, ми поставили перед собою завдання провести 

дослідження клінічної ефективності спеціалізованого еластичного 

градуйованого компресійного трикотажу, наявного у вільному продажу в 

системі аптек медичних виробів. В якості компресійної терапії застосовували 

еластичний медичний компресійний трикотаж, який відповідав стандарту 

«RAL-GZ 387», мав сертифікат екологічної безпеки «Oeko-Tex Standard 100» 

і був зареєстрований в Україні. 
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Дослідження проводили із залученням вагітних із ВРВНК з їхньої 

згоди. Попередньо жінок інформували про мету і завдання дослідження, 

пояснювали принципи лікування із застосуванням компресійного трикотажу. 

Програма досліджень включала в себе оцінку стану нижніх кінцівок, 

анатомічної структури патології і аналіз функціонального стану кінцівок. 

Випробування проведено у 20 вагітних, у яких було виявлено 

варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Обов’язковою умовою 

дослідження було постійне використання еластичного трикотажу протягом 

доби - по 15 годин в добу протягом 2-х тижнів у кожної пацієнтки. 

З урахуванням первинного, проміжного і кінцевого огляду, проведено 

60 обстежень хворих із ВРВНК. Отримані наступні результати використання 

еластичного трикотажу: «Дуже добре» - 13 (65%) , «добре» - 6 (30%), 

«задовільно» - 1 (5%), «незадовільно» - 0. 

У двох випадках при призначенні виробу «еластичні панчохи» вагітні 

скаржились на неприємні відчуття тиску та утворення циркулярного 

заглиблення під фіксуючою гумкою на стегні та відчуття набряку нижче 

фіксуючої гумки. Після переходу на виріб «еластичні колготи для вагітних» 

даний дискомфорт зникав. 

Медичний еластичний трикотаж є ефективним засобом блокування 

основних функціональних порушень, що розвиваються ХЗВ Ефективність 

його пов’язана з дозованою компресією, необхідною при різних ступенях 

хронічної венозної недостатності. 

Медикаментозна терапія була обмежена використанням препаратів, 

які не проникають через плацентарний бар’єр і мінімально впливають на 

згортальну систему. Основним завданням фармакотерапії було зменшення 

асоційованих із ХЗВ симптомів, зокрема підвищення тонусу венозної стінки, 

збільшення її толерантності до гіпертензії і розтягнення [8]. 

У І триместрі вагітності використання фармакологічних препаратів з 

позиції безпеки ембріону не призначали. Після пологів в час лактації 

медикаменти також не використовували. 
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В наш час розроблені веноактивні препарати нового покоління, які 

комплексно діють на всі ланки патогенезу хронічних захворювань вен і 

дозволені або не мають протипоказань для використання у вагітних. До них 

відноситься діосмінвмісний очищений мікроіонізований препарат Детралекс. 

Даний препарат, за даними експериментальних і клінічних досліджень, не 

має токсичної, ембріотоксичної і мутагенної дії, його добре переносять 

вагітні жінки, рівень доказовості «А» [7]. 

Медикаментозну терапію в час вагітності призначали у ІІ-ІІІ 

триместрах при виражених клінічних симптомах ХЗВ (клінічний клас С3-С4 

за СЕАР) . Детралекс призначали у дозі 500 мг по 2 рази на добу тривалість 

курсу 1 місяць, який при необхідності повторювали. Не призначали 

препарати при відсутності ознак порушення венозного кровоплину 

(клінічний клас С1-С2 за СЕАР). Необхідно підкреслити, що застосування 

венотоніків у вагітних не стандартизовано [12]. 

При відчуттях дискомфорту в нижніх кінцівках призначати гелеві 

форми препаратів із гепарином, каштаном та троксевазином, які створюють 

відчуття легкості і комфорту, хоча ефективність використання їх має низький 

рівень доказовості (рівень доказовості «С» і «Д»). 

 

 

4.2. Оцінювання якості життя вагітних із варикозною хворобою 

 

Для оцінки якості життя вагітних використовували опитувальник 

«CIVIQ» (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire), який дозволяв 

отримати характеристику фізичного стану, больового синдрому, соціальної 

активності, психологічного комфорту респондента і був максимально 

адаптований до венозної патології. Групу спостереження склали 38 (70,2%) 

вагітних, у яких на час початку моніторингу вагітності була виявлена ВХНК і 

які ретельно виконували рекомендації хірурга. Групу порівняння склали 15 

(29,8%) жінок, які, з їхніх слів, нерегулярно виконували призначення. 
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Більшість вагітних на час першого візиту в жіночій консультації 

скаржились на появу або прогресування вже наявного варикозного 

розширення підшкірних вен (88,6% - 47 жінок), що супроводжувалось 

відчуттям напруження і дискомфорту (92,5% - 49 жінок), особливо 

виражених у другій половині дня та нічними судомами (43,4%  - 23 жінки). 

Спостереження за жінками, які використовували компресійний 

трикотаж різних типів (гольфи, панчохи, колготи звичайні і колготи для 

вагітних), дозволив зробити висновок, що найзручнішими для використання 

є еластичні колготи для вагітних, у яких передбачена можливість збільшення 

поясної частини із ростом плоду і зростанням обводу живота. Обов’язковою 

умовою досягнення доброго клінічного ефекту було постійне застосування 

компресійного трикотажу протягом усього дня. 

Крім застосування компресійної терапії, вагітність у даного 

контингенту жінок вели згідно рекомендацій Наказу МОЗ України № 417 від 

15-07-2011 та додатку до Наказу № 503 від 28-12-2002. 

В обох групах вагітних рекомендували застосування лікувальної 

гімнастики, яка включала спеціальні вправи, зміну режиму праці і 

відпочинку. Гідростатичне розвантаження передбачало покращення відтоку 

крові шляхом надання кінцівкам підвищеного положення під час сну чи 

денного відпочинку. Рекомендували динамічне розвантаження венозного 

русла шляхом 10-15 хвилинних прогулянок через кожні 1-1,5 години роботи, 

заняття в басейні, аеробіку, тощо. 

Поліпшення якості життя при використанні комплексу лікувально-

профілактичних заходів при хронічних захворюваннях вен нижніх кінцівок 

під час вагітності підтверджує необхідність виконання комплексної, 

патогенетично обґрунтованої консервативної терапії, що забезпечує високу 

якість медико-соціальної реабілітації, стабільне протікання вагітності і 

пологів. Своєчасно розпочаті профілактичні заходи знижують імовірність 

прогресування ВХНК у вагітних, сприяють нормальному протіканню 

вагітності і післяпологового періоду. 
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Аналіз відповідей вагітних під час відвідувань жіночої консультації 

показав, що кожен показник якості життя мав індивідуальну динаміку. 

Результати анкетування через місяць після першого відвідування і перед 

пологами показали достовірне поліпшення якості життя у вагітних, які 

постійно, згідно рекомендацій використовували еластичний трикотаж і 

комплекс лікувальних заходів у порівнянні з вагітними, які нерегулярно 

виконували рекомендації. 

При цьому в обох групах спостережень показник у категорії болю і 

фізичному стані залишався практично стабільний, а найбільш виражена 

динаміка прогресування дискомфорту спостерігалась у психологічній 

категорії (Таблиця 4.2).  

Таблиця 4.2 

Оцінювання динаміки якості життя в групах вагітних за даними 

опитувальника «CIVIQ» 

Група 
Категорія 

болю 

Фізична 

категорія 

Соціальна 

категорія 

Психологічна 

категорія 

Загальний 

бал 

CIVIQ-0 

(N - 53) 

4,6 5,2 5,4 11,7 27,9 

CIVIQ-ІС 

(N - 38) 

4,3 4,9 5,9 13,9 29 

CIVIQ-ІК 

(N - 15) 

5,4 6,3 7,8 15,2 34,7 

РІС-ІК 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 

CIVIQ-2С 

(N - 38) 

4,8 5,4 7,2 18,4 35,4 

CIVIQ-2К 

(N - 15) 

5,9 6,6 9,8 26,3 48,6 

Р2С-2К 0,05 0,05 0,05 0,001 0,01 

CIVIQ-0 - якість життя вагітних на початок дослідження; CIVIQ-1С - група 

спостереження через місяць; CIVIQ-1К – контрольна група через місяць; 

CIVIQ-2С - група спостереження перед пологами; CIVIQ-2К – контрольна 

група перед пологами. N – кількість респондентів. 
 



127 

Динаміка зміни якості життя за даними опитувальника «CIVIQ» в 

досліджуваних групах вагітних показана на діаграмах (Рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Графік оцінювання динаміки зміни якості життя у групах 

вагітних.  

CIVIQ-0 - якість життя вагітних на початок дослідження; CIVIQ-1С - група 

спостереження через місяць; CIVIQ-1К – контрольна група через місяць; 

CIVIQ-2С - група спостереження перед пологами; CIVIQ-2К – контрольна 

група перед пологами. 

Примітка : * - достовірність зміни якості життя Р0,05. 

 

Пологи при ВХНК рекомендували вести за акушерськими 

тпоказаннями природним шляхом з використанням еластичної компресії 

нижніх кінцівок під час пологів. 

Таким чином, адаптований хронічних захворювань вен опитувальник 

«CIVIQ» є специфічним інструментом для моніторингу динаміки клінічних, 

фізичних, соціальних і психологічних наслідків використання різних методів 

профілактичних заходів попередження прогресування ВХНК у вагітних і 
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дозволяє вибирати оптимальний варіант лікувальної тактики у даної категорії 

жінок та проводити аналіз її ефективності. 

Виявлене за даними використаного опитувальника виражене 

поліпшення статусу вагітних із ВХНК свідчить про провідну роль 

профілактичних заходів під час вагітності, які необхідно рекомендувати у 

повному об’ємі жінкам, у котрих при постановці на облік по поводу 

вагітності виявлено варикозне розширення підшкірних вен нижніх кінцівок і 

продовжувати протягом всієї вагітності, а також після пологів. 

 

Висновки до розділу 

1. В основу лікувальної фізкультури при варикозному розширенні вен 

повинен бути покладений механізм гідростатичного розвантаження 

венозного русла шляхом підвищення положення кінцівок під час сну і 

відпочинку та динамічного розвантаження при ходьбі, коли включається 

м’язовий насос, який активує відтік крові по глибоких венах. Працівницям, 

які вимушені протягом робочого дня тривало сидіти чи стояти, варто 

рекомендувати 10-15-ти хвилинні прогулянки через кожні 1-1,5 години, або 

періодичні тильно-підошовні згинання стоп для активізації кровоплину 

м’язами гомілок. 

2.Медичний еластичний трикотаж з дозованою компресією є 

ефективним засобом профілактики функціональних порушень у вагітних із 

хронічними захворюваннями вен. Компресійний трикотаж може бути 

використаний як ефективний засіб профілактики та компонент лікування 

варикозної хвороби нижніх кінцівок. Позитивні якості доповнюються 

естетичністю виробів. Оптимальними для постійного використання є 

еластичні колготи для вагітних, у яких передбачена можливість збільшення 

поясної частини із ростом плоду і зростанням обводу живота. 

3. Основним завданням фармакотерапії є зменшення асоційованих із 

хронічними захворюваннями вен симптомів, зокрема підвищення тонусу 

венозної стінки, збільшення її толерантності до стазу, гіпертензії і 
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розтягнення. Медикаментозна терапія обмежена використанням препаратів, 

які не проникають через плацентарний бар’єр. 

4. У І триместрі вагітності використання фармакологічних препаратів з 

позиції безпеки ембріону протипоказане. Після пологів в час лактації 

використання пероральних медикаментозних засобів також небажане. 

Медикаментозну терапію в час вагітності можна використовувати у другому-

третьому триместрах при виражених клінічних симптомах (клінічний клас 

С3-С4 за СЕАР) і не варто - при відсутності порушення венозного відтоку 

(клінічний клас С1-С2 за СЕАР). 

5. Адаптований опитувальник CIVIQ є специфічним інструментом 

моніторингу динаміки ефективності попередження прогресування хронічних 

захворювань вен у вагітних. Виявлене за даними опитувальника покращання 

статусу вагітних свідчить про провідну роль профілактичних заходів в час 

вагітності, які необхідно рекомендувати при виявленнні варикозного 

розширення підшкірних вен нижніх кінцівок. 
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Р О З Д І Л   5 

 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ 

КІНЦІВОК У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРІОДУ 

 

Метою хірургічного лікування варикозної хвороби було зменшення або 

ліквідація симптомів захворювання, зокрема попередження несприятливих 

ефектів постійної венозної гіпертензії, нормалізація венозного кровоплину, 

ліквідація патологічних венозних рефлюксів і варикозно трансформованих 

підшкірних вен та відновлення естетичного вигляду кінцівок. 

Враховуючи вимоги часу до лікування варикозної хвороби – 

оптимальний радикалізм при мінімальній інвазивності – при хірургічному 

втручанні використовують технології, які є мінімально травматичні, зводять 

до мінімуму час перебування у стаціонарі чи виконуються амбулаторно, 

дають добрий естетичний і функціональний ефект. Цим умовам поєднання 

високої ефективності та мініінвазивності відповідають термальні методики, 

зокрема ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) або EVLT (Endo Venous 

Laser Treatment). 

Сутність малоінвазивного ендоваскулярного втручання полягає у 

локальному термічному пошкодженні стінки патологічно зміненої вени 

лазерним випромінюванням певної довжини хвилі і потужності, що веде до 

виключення її із патологічного кровоплину, облітерації і ліквідації 

патологічного рефлюксу. ЕВЛК стала революційним кроком у хірургічному 

лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, забезпечуючи точну 

дозованість термічного впливу на стінку судини, фізіологічність втручання та 

зменшення частоти післяопераційних ускладнень. Дана методика є засобом 

так званої офісної хірургії, коли зразу ж після виконання процедури пацієнт 

може самостійно залишити медичний центр і в короткому часі приступити до 

своєї звичної діяльності. 
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5.1. Оперативне лікування жінок репродуктивного періоду 

 

Оперативне лікування ВХНК проведено у 7 пацієнток (13,7%) 

профілактично до першої вагітності, 11 операцій (22,6%) проведено у період 

між вагітностями та 33 (63,7%) жінки - після завершальної вагітності. При 

виборі методики лікування віддавали перевагу сучасним малоінвазивним 

технологіям, зокрема ендовенозній лазерній коагуляції у поєднанні з 

мініфлебектомією та ранній активізації після операції. 

У жінок з варикозним розширенням підшкірних вен нижніх кінцівок 

діагностовано ряд специфічних симптомів, які подані на графіку (Рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Симптоми хронічних захворювань вень нижніх кінцівок, 

виявлені у жінок репродуктивного періоду перед оперативним втручанням. 

Примітка : * - достовірність Р0,05. 

Згідно протоколу ультразвукового дослідження, хірургічна тактика у 

кожної пацієнтки мала індивідуальний характер і відрізнялась технікою 

проведення. Так, при недостатності сафено-феморального співустя 

виконували верхню кросектомію, яка була одним з етапів комбінованого 

малоінвазивного втручання. Недостатність сафено-поплітеального співустя 
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була показанням до виконання нижньої кросектомії. Доступ для нижньої 

кросектомії вибирали згідно даних ультразвукової локації місця впадіння 

малої підшкірної вени у глибоку вену (11 втручань). 

Вертикальний стовбуровий рефлюкс був показанням до його усунення 

малоінвазивним методом ендоваскулярної лазерної коагуляції. Згідно даних 

передопераційного ультразвукового обстеження, виконували виключення з 

кровоплину недостатнього сегменту варикозно розширеної вени аж до 

виявленого джерела горизонтального рефлюксу - недостатньої пронизної 

вени (Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Характер і період проведення оперативних втручань, 

виконаних у жінок репродуктивного періоду 

Примітка : * - достовірність Р0,05. 

Сегменти варикозно розширених вен, поперечний діаметр яких у 

вертикальному положенні перевищував 15 мм і які мали виражений 

звивистий характер, видаляли з міні розрізів по Нарату. Дана методика при 

коректному виконанні не суперечить принципам малоінвазивності та 

естетичності. 
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Наявність горизонтального рефлюксу було показанням для усунення 

його малоінвазивними методами в залежності від клінічної ситуації: 

- при проходженні пронизної вени, діаметр якої не перевищував 2-3 мм, 

через м’язи, проводили лазерну коагуляцію тканин над її проекцією шляхом 

затримки робочого кінця світловоду на 1-2 сек; 

- при діаметрі пронизної вени 3-5 мм з міні доступу проводили 

епіфасціальну перев’язку і пересічення за Кокетом. 

Варикозно змінені притоки видаляли з використанням інструментів 

Вараді. Важливим моментом при проведенні втручання був естетичний 

ефект, оскільки всі пацієнтки були молодого та середнього віку. 

При підготовці до оперативного втручання дотримувались наступних 

організаційних принципів: 

- на всіх етапах хірургічного лікування - первинний прийом, 

ультразвукова діагностика, оперативне втручання, реабілітація, диспансерне 

спостереження - пацієнт постійно контактував з одним хірургом; 

- об’єм хірургічного втручання базувався на даних ультразвукового 

ангіосканування і носив малоінвазивний характер; 

- малоінвазивні методи застосовували за показаннями, встановленими 

при ультразвуковому обстеженні, залежно від анатомо-топографічних даних і 

гемодинамічних порушень; 

- зоною втручання були патогенетичні джерела варикозної хвороби; 

- незмінені ділянки підшкірних вен залишали для імовірній можливості в 

майбутньому використання їх як судинного аутотрансплантату; 

При отриманні згоди на операцію за 3-5 днів до втручання пацієнтам 

виконували необхідні передопераційні лабораторні та інструментальні 

обстеження без відриву від роботи. 

Лабораторні обстеження включали загальний аналіз крові і сечі, 

визначення групи крові, резус-фактор, реакцію мікропреципітації, 

коагулограму, біохімічний аналіз крові, аналіз калу на яйця глист. 

Інструментальні обстеження включали електрокардіографію, флюорографію 
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або рентгенографію органів грудної клітки. Всі жінки були консультовані 

гінекологом, при необхідності – терапевтом, ендокринологом. 

Важливим компонентом післяопераційного лікування була 

компресійна і медикаментозна терапія. В зв’язку з цим перед операцією 

здійснювали підбір еластичного компресійного трикотажу – найчастіше 

рекомендували компресійні колготи, які є найбільш зручні у використанні, а 

також медикаменти для системної і топічної флеботонічної терапії. 

В день операції хірург проводив попереднє маркування підшкірних вен 

незмивним маркером під візуальним контролем, яке потім ретельно 

досліджував під контролем ультразвукового ангіосканування. 

Хірургічне лікування варикозної хвороби в стаціонарі «одного дня» 

мало ряд особливостей, які обумовлені високими вимогами до мінімізації 

травматичності хірургічного втручання, виписки додому в день операції або 

на другий день після втручання, швидкої реабілітації та доброго естетичного 

і косметичного ефекту. 

Для виконання даних вимог дотримувались наступних принципів 

лікування: 

- при виборі методу знеболення враховували бажання пацієнтів, які 

найчастіше віддавали перевагу загальному знеболенню та моніторингу 

життєво важливих функцій анестезіологом в час операції і після неї; 

- при невеликих об’ємах втручання виконували в умовах місцевої 

анестезії; 

- тривалість операції на одній нозі не перевищувала 1-1,5 години, на 

двох ногах 2-2,5 години; 

- при виконанні операції використовували міні розрізи по ходу «ліній 

Лангерганса», що мінімізувало травматичність втручання і забезпечувало 

добрий косметичний і естетичний ефект; 

- в час операції використовували якісний хірургічний інструментарій – 

гострокінцеві одноразові скальпелі, атравматичні судинні затискачі і пінцети, 

гострі міні розширювачі тканин, мініфлебектомічні гачки Вараді, еластичні 
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венекстрактори із змінними голвками різного діаметру, пункційні голки 18-

20G для виконання субцизій; 

- хірургічні маніпуляції виконували максимально атравматично; 

- проводили старанний інтраопераційний гемостаз; 

- для з’єднання тканин використовували сучасний шовний матеріал та 

атравматичні голки, шкіру адаптували без надлишкового стягування 

інтрадермальним швом; 

- операцію закінчували накладанням волого-висихаючої напівспиртової 

пов’язки та еластичної компресійної пов’язки; 

- після операції рекомендували ранню активізацію з метою профілактики 

тромботичних і тромбоемболічних ускладнень. 

- проводили динамічний контроль за оперованими пацієнтами, 

контрольне ультразвукове ангіосканування. 

 

5.2. Технічне забезпечення оперативного втручання 

 

При виконанні оперативного втручання використовували хірургічний 

напівровідниковий портативний коагулятор лазерний універсальний «Ліка-

хірург» з довжиною хвилі 1470 нм, виробник «Фотоніка Плюс» з наступними 

технічними режимами: 

- довжина хвилі - 1470 нм; 

- режим випромінювання - постійний; 

- максимальна потужність лазерного випромінювання – 15 Вт; 

- пілотний промінь – червоний, довжина хвилі 658 нм 

- світловод радіальний,  600 мкм; 

- довжина світловода 2500 см. 

Швидкість тракції світловоду в час коагуляції складала біля 2-3 мм/сек. 

Сумарна лазерна енергія при виконанні ендовенозної лазерної коагуляції на 

стегні і гомілці при вихідній потужності енергії 8±2 Вт складала  2000 Дж. 
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Характеристика основних енергетичних і технічних параметрів при 

виконанні втручання наведена в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Характеристика параметрів і режимів ЕВЛК 

Параметри коагуляції Режими роботи 

Довжина хвилі, нм 1470 

Потужність лазерного впромінювання, 

Дж/сек 

8±2 Вт = 8±2 Дж/сек 

Лінійна щільність енергії, Дж/см 28±2 Дж/см = 2,8±0,2 Дж/мм  

Швидкість тракції світловоду, мм/сек 9 Дж/сек : 2,8 Дж/мм = 3,2 

мм/сек 

Загальна довжина зони коагуляції, см 65±5 см 

Сумарна витрачена енергія, Дж 2000±30 Дж 

 

Ендовенозна лазерна коагуляція є пріоритетним напрямком лікування 

варикозної хвороби нижніх кінцівок. Це пояснюється малою травматичністю 

втручання, добрим естетичним ефектом та короткими термінами реабілітації, 

завдяки чому вона стала альтернативою класичних операцій і її навіть почали 

ідеалізувати як бездоганний метод лікування варикозної хвороби. 

Метод ЕВЛК полягав у фототермічному ушкодженні стінки судини 

лазерною енергією, яка викликає вапоризацію (закипання крові і утворення 

бульбашок пари з температурю 100
0
С), фотокоагуляцію та карбонізацію 

крові і стінки судини. Наслідком термічної дії лазера було склеювання стінок 

коагульованої судини при постійній еластичній компресії кінцівки протягом 

4-5 діб після втручання з наступним фіброзним переродженням [109]. 

ЕВЛК виконували за протоколом, який передбачає пункційну 

катетеризацію або венесекцію варикозно розширеної вени, введення в 

просвіт мобілізованої чи пунктованої в ділянці сафено-феморального гирла 

або в проксимальній ділянці варикозної вени кварцового волоконного 
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світловоду у антероградному чи ретроградному напрямку для наступного 

виконання лазерної коагуляції варикозно зміненої вени [123]. 

Необхідно зробити акцент, що сама лазерна коагуляція нерідко стає 

причиною післяопераційних ускладнень. Зокрема, при ультразвуковому 

контролі в час коагуляції в робочій зоні світловоду визначаються множинні 

бульбашки газу, які рухаються у проксимальному напрямку і потрапляють 

через сафено-феморальне гирло в глибокі вени. Дальше вони попадають у 

порожнисту вену, мале коло кровообігу та судини головного мозку. У 

ранньому післяопераційному періоді більшість пацієнтів (83%) відмічають 

«металевий» присмак у роті, нудоту, важкість при диханні, біль голови, 

запаморочення. Дані симптоми утримуються 5-7 днів після втручання і 

обтяжують протікання раннього післяопераційного періоду. 

Для профілактики ускладнень автори доповнюють ЕВЛК кросектомією 

[25; 106]. Проте кросектомія не виключає повністю ризик розвитку 

специфічних ускладнень у зв’язку з тим, що бульбашки газу разом з 

продуктами лазерної вапоризації і карбонізації можуть попадати у венозну 

систему через перфорантні вени на стегні і гомілці, по яких в нормі кров 

перетікає із підшкірних вен у глибокі. 

Нами було запропоновано спосіб профілактики специфічних 

ускладнень ЕВЛК шляхом активного видалення продуктів коагуляції, які 

утворюються на робочому кінці світловоду по ходу коагульованого просвіту 

вени з метою мінімізації попадання цих продуктів через сафено-феморальне 

гирло і пронизні вени у центральну венозну систему і мале коло кровообігу в 

легенях та судини головного мозку. [Патент на корисну модель № 111073 U – 

25.10.2016]. 

Дренування зони лазерної коагуляції, де утворюються у великій 

кількості продукти вапоризації і фотокоагуляції, дозволяє видаляти їх із 

просвіту коагульованої вени і попереджувати розвиток ранніх специфічних 

післяопераційних ускладнень ЕВЛК. 
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Для профілактики специфічних ускладнень ендовенозну лазерну 

коагуляцію проводили згідно загальноприйнятого протоколу операції. 

Антеградно або ретроградно вводили світловод у просвіт вени з наступною 

його екстракцією та одночасною коагуляцією вени. В процесі екстракції та 

лазерної коагуляції варикозно розширеної вени здійснювали активне 

видалення (відсмоктування) продуктів вапоризації, фотокоагуляції і 

карбонізації із зони лазерної коагуляції через дренажну систему, під’єднану 

до джерела вакууму, наприклад хірургічного вакуумного відсмоктувача. За 

допомогою вакуумного відсмоктувача евакуювали продукти коагуляції 

протягом всього часу роботи лазера. 

Реалізація пропонованого способу у пристрої для ендоваскулярної 

лазерної хірургії дозволяло уникнути виникнення специфічних ускладнень 

ЕВЛК, викликаних продуктами фотокоагуляції шляхом попередження їх 

попадання у глибоку венозну систему, мале коло кровообігу та судини 

головного мозку [Патент на корисну модель № 119240 – 25.09.2017]. 

Поставлена задача вирішена шляхом конструктивного виконання 

пристрою для ЕВЛК з двох елементів: нестерильної багаторазової апаратної 

частини гнучкого світловоду з оптико-механічним перехідником, що 

приймає і фокусує лазерне випромінювання [Патент на корисну модель № 

67273 - 10.02.2012]. 

До оптико-механічного перехідника під’єднанували стерильний 

операційний гнучкий світловод, який передавав лазерну енергію до зони 

коагуляції. Операційна частина світловоду нижче оптико-механічного 

з’єднання була поміщена в порожнистий катетер, внутрішній діаметр якого 

був більший за зовнішній діаметр світловоду, що утворювало по всій 

довжині світловоду вільний простір між світловодом і катетером, причому 

робочий кінець світловоду виступав за кінець порожнистого катетера. 

Порожнистий катетер біля з’єднуючої частини мав трубчате відгалуження з 

конектором, який під’єднували в час операції до хірургічного вакуумного 

апарату і відсмоктували продукти лазерної коагуляції. 
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Таке конструктивне виконання пристрою для ЕВЛК, у якому по всій 

довжині світловоду є вільний простір між світловодом і катетером, 

забезпечувало можливість під’єднання його під час операції через конектор 

до хірургічного вакуумного відсмоктувача і евакуювати продукти лазерної 

коагуляції, що мінімізує або повністю ліквідує можливість попадання їх у 

кровоносне русло пацієнта, що попереджує розвиток специфічних 

ускладнень під час ендовенозного лазерного втручання. 

Конструкційна суть пристрою для ендоваскулярної лазерної хірургії 

пояснена кресленням (Рис. 5.3) і фото загального вигляду (Рис. 5.4). 

 

Рис. 5.3. Пристрій для ендоваскулярної лазерної хірургії. 1 - апаратна 

частина світловоду, 2 - операційна частина світловоду, 3 - оптико-механічний 

з’єднувач світловодів, 4 - еластичний катетер із співвісно розміщеним 

всередині світловодом, 5 - робочий кінець світловоду, 6 - трубчате 

відгалуження катетера 4 з конектором. 

 

ЕВЛК проводили згідно протоколу операції, за виключенням того, що 

перед етапом проведення коагуляції конектор трубчатого відгалуження 6 

катетера під’єднували до вакуумного відсмоктувача і видаляли продукти 

коагуляції протягом всього часу роботи хірургічного лазера. 

При цьому перед етапом проведення коагуляції, як наприклад під час 

лікування варикозного розширення вен, конектор трубчатого відгалуження 6 

катетера 4 під’єднували до хірургічного вакуумного відсмоктувача, за 

допомогою якого відсмоктували продукти коагуляції протягом всього часу 
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роботи хірургічного лазера. Така евакуація продуктів вапоризації і коагуляції 

є можливою за рахунок того, що операційна частина світловоду 2 нижче 

з’єднуючої частини (оптико-механічного з’єднувача світловодів 3) поміщена 

в порожнистий катетер 4, внутрішній діаметр якого більший за зовнішній 

діаметр світловоду 5, і створює дренажний простір між катетером 4 і 

світловодом 5, причому робочий кінець світловоду 5 виступає за кінець 

порожнистого катетера 4, а катетер 4 біля з’єднуючої частини 3 має трубчате 

відгалуження з конектором 6, яке, власне, і дає можливість під’єднання і 

використання хірургічного вакуумного відсмоктувача. 

 

Рис. 5.4. Загальний вигляд пристрою для ендоваскулярної лазерної 

хірургії 

 

Переваги пристрою полягали в тому, що вакуумна евакуація продуктів 

лазерної коагуляції із зони операції попереджує можливість їх попадання у 

венозну систему і розвиток специфічних ускладнень ендовенозної лазерної 

коагуляції варикозно розширених вен, що покращує протікання раннього 

післяопераційного періоду. 
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Оперативне втручання із використанням запропонованого пристрою 

для ендоваскулярної лазерної хірургії проводили згідно стандартного 

протоколу операції. Антеградно або ретроградно вводили еластичний катетер 

із світловодом в його просвіті у варикозно розширену вену. 

Перед етапом проведення коагуляції канюлю трубчатого відгалуження 

еластичного катетера з’єднували з вакуумним відсмоктувачем. В процесі 

екстракції та лазерної коагуляції варикозно розширеної вени здійснювали 

активне видалення (відсмоктування) продуктів вапоризації, фотокоагуляції і 

карбонізації із зони коагуляції через дренажну систему, з’єднану з джерелом 

вакууму, наприклад хірургічним вакуумним відсмоктувачем. За допомогою 

відсмоктувача евакуювали продукти коагуляції протягом всього часу роботи 

хірургічного лазера. 

Протягом 2016-2018 років нами прооперовано 26 пацієнток із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок із використанням методики 

ендовенозної лазерної коагуляції та активної евакуації продуктів коагуляції із 

просвіту вени для попередження розвитку специфічних ускладнень ЕВЛК. 

Більшість пацієнток звертались зі скаргами на наявність варикозно 

розширених підшкірних вен обох нижніх кінцівок, набряк ніг у другій 

половині дня та періодичні нічні судоми. При обстеженні виявляли наявність 

варикозного розширення підшкірних вен та їх гілок на обох нижніх кінцівках 

в системі великих підшкірних вен. 

За даними ультразвукового ангіосканування у 90% було виявлено 

неспроможність устіальних клапанів та клапанів великих підшкірних вен, 

вертикальний рефлюкс, неспроможність перфорантних вен обох гомілок, 

глибокі вени при компресії датчиком повністю стискались. 

Після обробки операційного поля під тумесцентною анестезією 

розчином Кляйна із міні доступів в ділянках медіальних кісточок гомілок у 

просвіти варикозно розширених вен вводили стерильні еластичні 

ангіографічні катетери з встановленими в них світловодами в просвіти вен та 

проводили їх проксимально до сафено-феморального гирла. Апаратну 
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частину світловодів з’єднували з оптико-механічним вузлом, а канюлю 

трубчатого відгалуження еластичного катетера - з хірургічним вакуумним 

відсмоктувачем. 

Ендовенозну лазерну коагуляцію виконували коагулятором «Ліка-

хірург» із довжиною хвилі 1470 нм у постійному режимі випромінювання 

потужністю 6-9Вт. Перед початком роботи одночасно включали хірургічний 

вакуумний відсмоктувач і режим лазерної коагуляції та поступово виводили 

катетер із просвіту вени з швидкістю 2-3 мм/сек. При знаходженні робочого 

кінця світловода над недостатніми перфорантними венами евакуацію 

світловода затримували на 1-2 секунди. 

Отримані попередні результати операції із вакуумною евакуацією 

продуктів лазерної вапоризації і фотокоагуляції із зони коагуляції при 

виконанні еновенозної лазерної коагуляції підтверджують правильність 

вибраної тактики оперативного лікування варикозної хвороби нижніх 

кінцівок з ендоваскулярним використанням лазерної енергії (Табл. 5.2). 

 Таблиця 5.2 

Частота виникнення специфічних ускладнень ЕВЛК в групах хворих 

Специфічні для ЕВЛК післяопераційні 

ускладнення 

І група 

(n=26) 

ІІ група 

(n=25) 

«Металевий» присмак у роті 3 (11,5%)* 21 (84%)* 

«Важкість» при диханні 1 (3,8%)* 18 (72%)* 

Біль голови 2 (7,7%)* 17 (68%)* 

Запаморочення 1 (3,8%)* 13 (52%)* 

Загальне нездужання 2 (7,7%)* 9 (36%)* 

Нудота 1 (3,8%)* 7 (28%)* 

Примітка: - достовірність в групах Р0,05. 

 

Загальна доза лазерного випромінювання при втручанні на одній 

кінцівці складала 2000±30 Дж, на двох - 400±30 Дж. Після повного виведення 

катетера з світловодом із коагульованої вени по ходу її накладали марлевий 
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асептичний валик, а на міні доступи – косметичні шви. Аналогічні втручання 

виконували на другій кінцівці. 

На обидві оперовані кінцівки накладали компресійні еластичні бинти. 

Після операції ніяких специфічних для лазерного втручання скарг не 

відмічено. 

Після втручання в день операції і на наступний день опитували 

оперованих про наявність чи відсутність у них специфічних скарг. Частота 

виникнення специфічних ускладнень ЕВЛК у ранньому післяопераційному 

періоді у хворих, в яких при втручанні видаляли продукти лазерної 

коагуляції із операційної зони (І група) і контрольна (ІІ група) в якій їх не 

видаляли подана в таблиці 5.2 та графіку (Рис 5.5). 
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"Важкість" при диханні
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Загальне нездужання
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Ряд 2
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Рис. 5.5. Частота виникнення специфічних ускладнень ЕВЛК у групі 

оперованих, у яких в час операції видаляли продукти лазерної коагуляції 

(Ряд 1) і контрольній групі, в якій продукти коагуляції не видаляли (Ряд 2). 

Примітка: * - достовірність відносно контрольної групи Р0,05. 
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Переваги запропонованого способу виконання оперативного втручання 

з використанням пристрою для евакуації продуктів лазерної вапоризації і 

фотокоагуляції із зони операції полягають у тому, що вакуумна евакуація 

продуктів лазерної коагуляції попереджує можливість їх попадання у венозну 

систему та мале коло кровообігу і розвиток специфічних для ендовенозної 

лазерної хірургії ранніх післяопераційних ускладнень, що покращує 

загальний стан хворих і протікання післяопераційного періоду. 

 

 

5.3. Ведення доопераційного і післяопераційного періоду в 

стаціонарі «одного дня» 

 

В день операції пацієнтка поступала у відділення, після чого хірург і 

анестезіолог оглядали її, оцінювали загальний стан, відсутність 

протипоказань та готовність до операції. Хірург проводив під 

ультразвуковим контролем маркування зони патології, особливу увагу 

звертаючи на недостатні пронизні вени, та патологічні рефлюкси крові. 

Після операції в палаті пацієнтку відвідували хірург і анестезіолог 

разом з палатною медсестрою і переконавшись в адекватній орієнтації, 

активізували її. Спочатку пропонували активно рухатись в ліжку, протягом 

декількох хвилин посидіти, опустивши ноги з ліжка, потім встати і пройтись 

по палаті, прислухаючись до відчуттів у оперований кінцівці. В цей час, як 

правило, болі в кінцівці не турбують завдяки препаратам, які пацієнтка 

отримала в час операції. 

При відсутності головокружіння та нудоти рекомендували тонізуючі 

напитки (кава, чай), після чого у супроводі медичного персоналу 

рекомендували вертикалізацію оперованої  і ходьбу. 

Після прогулянки хірург повторно оглядав пацієнтку, оцінював її 

самопочуття після фізичного навантаження і вирішував питання виписки з 

стаціонару і транспортування додому. 
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Кінцеве вирішення питання ранньої виписки в день операції приймали 

при адекватному стані оперованих після всебічної оцінки їх стану. 

Основними критеріями безпечної виписки із стаціонару «одного дня» 

вважали наступні показники: 

- відсутність болю голови, запаморочення, нудоти, блювоти; 

- повна орієнтація в місці і часі; 

- стабільність життєвих функцій і психологічна врівноваженість; 

- можливість самостійно приймати рідину та їжу; 

- можливість самостійно одягатись і впевнено ходити; 

- відсутність вираженого болю в оперованій кінцівці та сухість пов’язок; 

- здатність контролювати свій стан і впевненість у одужанні; 

На другий день після операції хірург оглядав оперовану кінцівку і 

змінював пов’язку, виконував ультразвукове дослідження з метою 

визначення наявності чи відсутності кровоплину в облітерованих сегментах, 

після чого пацієнток виписували з хірургічного стаціонару. 

При виписці пацієнти отримували виписку про виконане втручання з 

докладними рекомендаціями, лікарняний лист при необхідності, нестероїдні 

протизапальні у вигляді таблеток або ректальних свічок, номери мобільних 

телефонів хірурга та асистента. 

В час перебування в стаціонарі на дому пацієнти підтримували зв’язок 

з хірургом по телефону. Після прибуття додому пацієнтка повинна 

повідомити медперсонал про своє самопочуття та стан пов’язок і 

дотримуватись наступних рекомендацій: 

- повідомляти про найменші негативні зміни в стані здоров’я; 

- цілодобовий режим еластичної компресії протягом 5-7 днів; 

- після активного реживу в денний час перебинтувати еластичні бинти; 

- дотримуватись звичного рухового режиму із щоденними 

прогулянками; 

- не виконувати важкої фізичної роботи; 

- приймати системні флеботоніки згідно рекомендованої схеми; 
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- на наступний день прибути на контрольний огляд до хірурга. 

Перед оглядом на 6-7 добу пацієнтам рекомендували на ніч знімати 

еластичні бинти чи трикотаж, які одягнути зранку наступного дня. В умовах 

перев’язочної знімали шви. 

Наступні контрольні огляди призначали через один – три – шість 

місяців після операції, під час яких контролювали адекватність виконаного 

втручання, виявляли ознаки рецидиву та заносили отримані дані в 

амбулаторну карту. 

 

5.4. Оцінювання якості життя після лазерної коагуляції варикозних вен 

 

Для оцінки якості життя жінок репродуктивного періоду із ВХНК, як і 

в розділі консервативного лікування вагітних, використали опитувальник 

«CIVIQ» (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire), який дозволяє отримати 

характеристику основних показників життя не лише при використанні 

консервативних методів лікування, але і дає можливість вивчити динаміку 

змін стану пацієнток після оперативного лікування. 

Як і у попередній групі консервативної профілактики прогресування 

ХЗВ в час вагітності, в групі жінок, оперованих з приводу ВХНК вивчали в 

динаміці фізичний стан, больовий синдром, соціальну активність, 

психологічний комфорт. 

Опитування проводили при поступленні і заповненні медичної карти 

перед оперативним втручанням – CIVIQ-0. Всього перед операцією опитано 

47 (92,2%) пацієнток, які прийняті за 100% досліджуваних. У 4 жінок (7,8%) з 

різних причин первинне опитування не було проведено. Отримані дані були 

використані, як початкові, для наступного порівняння у різні терміни після 

оперативного втручання. 

Аналіз клінічного стану жінок при поступленні в хірургічний стаціонар 

перед втручанням показав, що основними скаргами в цей період були 

естетичні проблеми, зокрема наявність і прогресування варикозного 
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розширення підшкірних вен нижніх кінцівок (91,5% - 43 жінки), що 

супроводжувалось відчуттям напруження і дискомфорту (22,9% - 39 жінок), 

особливо вираженого у другій половині дня та судомами (68,1% - 32 жінки). 

Оцінювали прояви венозної патології за п’ятибальною системою, як і в 

попередньому розділі: 1 – проблеми відсутні; 2 – легкі; 3 – значні; 4 – 

виражені; 5 – дуже виражені.  

Після обстеження пацієнтки заповнювали опитувальник «CIVIQ-0», і 

відмічали ступінь обмеження якості життя по 5-ти бальній системі, 

пов’язаний із ХЗВ за чотирма напрямками: больовий (питання 1-3), фізичний 

(питання 4-7), соціальний (питання 8-11) та психологічний (питання 12-20). 

Загальна сума 20 балів свідчила про найкращу якість життя, а 100 – 

найгіршу. Жінка обирала одну із п’яти відповідей на питання, оцінюючи в 

діапазоні від 1 до 5 інтенсивність болю, обмеження фізичної, психологічної і 

соціальної активності. 

Опитування складалось з наступних етапів: 

 Оцінка характеру патології, стану нижніх кінцівок, заповнення 

медичної карти і опитувальника «CIVIQ-0» перед операцією. 

 Повторне опитування через тиждень після операції, оцінка 

естетичного і функціонального стану кінцівок, заповнення опитувальника 

«CIVIQ-1». 

 Повторний огляд через місяць після операції, оцінка якості втручання 

і естетичного стану кінцівок, заповнення опитувальника «CIVIQ-2», оцінка 

ефективності компресійної терапії і рекомендації подальшого їх 

використання. 

 Наступні огляди через 3 і 6 місяців, оцінка ефективності проведеної 

операції і стану кінцівок, заповнення опитувальників «CIVIQ-3» і «CIVIQ-4». 

Аналіз відповідей під час повторних відвідувань показав, що кожен 

показник якості життя має індивідуальну динаміку. Результати анкетування у 

різні терміни після хірургічного лікування показали достовірне покращання 
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якості життя у жінок із хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок у 

порівнянні із доопераційними даними (Табл. 5.3., Рис. 5.6). 

Результати проведеного анкетування через тиждень після оперативного 

втручання показали достовірне покращання якості життя у психологічний 

категорії, при цьому у категорії болю, фізичній та соціальній категорії 

показники залишались практично незмінними. 

Ряд жінок у ранньому післяопераційному періоді відмічали деякий 

фізичний і психологічний дискомфорт внаслідок цілодобової необхідності 

використовувати компресійний трикотаж. 

Таблиця 5.3 

Оцінювання динаміки якості життя в групах оперованих 

Група 
Категорія 

болю 

Фізична 

категорія 

Соціальна 

категорія 

Психологічна 

категорія 

Загальний 

бал 

CIVIQ-0 

(N - 47) 

5,6 6,3 9,7 14,7 36,3 

CIVIQ-І 

(N - 47) 

8,3 9,9 13,0 11,8 43,0 

Р0-1 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 

CIVIQ-2 

(N - 41) 

4,8 6,7 7,2 7,4 26,1 

Р0-2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

CIVIQ-3 

(N - 36) 

4,7 5,4 6,2 6,4 22,7 

Р0-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

CIVIQ-4 

(N - 31) 

3,0 4,2 4,8 3,7 15,7 

Р0-4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

CIVIQ-0 - якість життя жінок перед операцією; CIVIQ-1 - група спосте-

реження через тиждень після операції; CIVIQ-2 – опитування через місяць; 

CIVIQ-3 – опитування через 3 місяці; CIVIQ-4 – опитування через 6 місяців 

після операції. N – кількість респондентів. Р0-1 – відмінність між CIVIQ-0 і 

CIVIQ-І; Р0-2 – відмінність між CIVIQ-0 і CIVIQ-2; Р0-3 – відмінність між 

CIVIQ-0 і CIVIQ-3; Р0-4 – відмінність між CIVIQ-0 і CIVIQ-4. 

 

Через місяць піся операції відмічали значне покращання якості життя у 

порівняні з доопераційними показниками, яке сумарно у всіх досліджуваних 
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категоріях досягло 28,7%, причому у категорії болю вона досягла 14,3%, а у 

психологічній категорії – 49,7%. 

Оцінювання якості життя через 3 і 6 місяців продемонструвало 

покращення динаміки змін рівня життя у порівнянні із доопераційними 

даними на 37,5% і 56,8% відповідно за всіма показниками і було практично 

однакове у всіх категоріях опитуваних. Швидке покращання якості життя 

після оперативного лікування з використанням малоінвазивних 

ендоваскулярних технологій говорить про високу ефективність етодик і 

доцільність їх використання при лікування даної категорії хворих.  
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Фізична категорія 
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Психологічна категорія
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Рис. 5.6. Зміна динаміки якості життя за даними опитувальника 

«CIVIQ» в групах оперованих  

Примітка: * - достовірність показників відносно даних до операції 

Р0,05. 

Таким чином, адаптований опитувальник «CIVIQ» є специфічним 

інструментом для моніторингу динаміки клінічних, фізичних, соціальних і 

психологічних наслідків використання малоінвазивних методів лікування 
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варикозної хвороби нижніх кінцівок в хірургії «одного дня» у жінок 

репродуктивного періоду і дозволяє вибирати оптимальний варіант 

лікувальної тактики у даної категорії пацієнтів. 

Виявлене за даними адаптованого опитувальника «CIVIQ» виражене 

покращання в першу чергу психологічного статусу оперованих свідчить про 

провідну роль вибраної тактики лікування варикозного розширення 

підшкірних вен нижніх кінцівок з використанням ендовенозної лазерної 

коагуляції як малоінвазивної «офісної» методики у швидкій повній адаптації 

оперованих та високу ефективність хірургічного лікування пацієнтів за 

методикою хірургічного стаціонару «одного дня». 

 

5.5. Алгоритм лікування варикозної хвороби у вагітних та жінок 

репродуктивного періоду 

 

На підставі отриманих результатів обстежень, лікування та 

спостереження вагітних та жінок репродуктивного періоду, у яких були 

виявлені хронічні захворювання вен нижніх кінцівок, були розроблені 

діагностичний, лікувальний та організаційний алгоритми лікування 

варикозної хвороби в час вагітності та після пологів. 

Діагностичний алгоритм, заснований на клінічному і ультразвуковому 

обстеженні пацієнтів, дозволяє оцінити стан їх здоров’я, виявити характер 

порушень кровоплину у венозній системі нижніх кінцівок і дає можливість 

спрогнозувати перебіг вагітності у поєднанні з варикозною хворобою нижніх 

кінцівок, вибрати оптимальний варіант тактики ведення вагітних, пологів, та 

післяпологового періоду. Використання даного алгоритму сприяє 

індивідуалізації вибору методу профілактики прогресування патології в час 

вагітності та оптимізації часу і методики оперативного лікування. 

Алгоритм лікування варикозної хвороби у вагітних та жінок 

репродуктивного періоду відповідає патогенетичній спрямованості і 

сучасним принципам лікування хронічних захворювань вен нижніх кінцівок, 
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охоплює комплекс лікування різних варіантів патології, деталізує тактику 

застосування малоінвазивних ендоваскулярних лазерних технологій. 

Зокрема, при постановці діагнозу ВХНК вагітним рекомендували 

консервативні методи профілактики швидкого прогресування варикозу, які 

включали в першу чергу патогенетично обґрунтоване постійне використання 

градуйованої компресійної терапії І-ІІ класу компресії. 

Найкраще себе зарекомендували еластичні колготи для вагітних, які 

були комфортними у використанні, давали можливість створювати 

компресію зони промежини при появі варикозного розширення вен даної 

ділянки, а також адекватно і фізіологічно підтримували живіт в час його 

фізіологічного збільшення. 

Паралельно із використанням компресійної терапії рекомендували 

вагітним комплекс лікувальної гімнастики для стимуляції збільшення 

швидкості кровоплину у венах нижніх кінцівок у вагітних, характер роботи 

яких передбачав тривале перебування у вертикальному або сидячому 

положенні, тривалі піші прогулянки та при можливості - плавання. При 

відпочинку – підвищене положення нижніх кінцівок, сон на лівому боці. 

Медикаментозна терапія в час вагітності була зведена до мінімуму. У 

другому-третьому триместрах вагітності при виражених клінічних 

симптомах ХЗВ (клінічний клас С3-С4 за СЕАР), призначали курсами 

тривалістю до 1 місяця діосмінвмісний мікронізований препарат Детралекс, 

який, за даними рандомізованих досліджень, не має ембріотоксичної і 

мутагенної дії, його добре переносять вагітні (рівень доказовості «А»). Не 

призначали препарати при відсутності ознак порушення венозного 

кровоплину (клінічний клас С1-С2 за СЕАР). 

Пологи рекомендували вести природнім шляхом з ранньою 

активізацією породіллі та продовженням компресійної терапії (Рис. 5.7). 
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ПЛАНОВЕ ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ВХНК

ПЛАНОВЕ ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ  ВХНК

Ультразвукове ангіосканування вен;
Компресійний трикотаж 1-2 класу компресії;

Лікувальна  гімнастика.

Попередні призначення плюс:
Флеботоніки з кінця ІІ триместру.

І триместр

ІІ-ІІІ триместр

Пологи
Бажано через природні родові шляхи;
Пологи у компресійному трикотажі;

Рання активізація породіллі.

Компресійна терапія 4-6 місяців після пологів;
Ультразвукове  ангіосканування вен.

Після пологів

ДО ВАГІТНОСТІ 

ПІСЛЯ ПОЛОГІВ 
 

Рис. 5.7. Алгоритм ведення жінок із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок. 

 

Під час вагітності оперативне лікування було проведено у одної жінки 

із гострим висхідним тромбофлебітом (А.М.В., 23 роки), який поширювався 

до верхньої третини стегна. Під місцевим знеболенням їй була виконана 

перев’язка і пересічення великої підшкірної вени в зоні сафено-феморального 

з’єднання. У другої вагітної (М.Б.В., 21 рік) із локальним тромбофлебітом на 

рівні гомілки без УЗ-ознак переходу на глибокі вени було використано 

консервативну терапію, яка привела до зупинки прогресування 

тромбофлебіту. Дані пацієнтки не включені в схему дослідження в зв’язку з 

тим, що вони були віднесені до категорії виключення. 

Планове оперативне лікування варикозної хвороби рекомендували 

виконувати профілактично до першої вагітності при ранньому зверненні 

жінок на консультацію до хірурга, після пологів і закінчення лактаційного 

періоду або після завершальної вагітності. При виборі методики операції 

віддавали перевагу сучасним малоінвазивним технологіям, зокрема 

ендовенозній лазерній коагуляції у поєднанні з мініфлебектомією та ранній 

активізації після операції. 
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Таким чином, використання сучасних малоінвазивних методик дає 

можливість проводити оперативне лікування варикозної хвороби в умовах 

хірургічного стаціонару «одного дня». 

Середня тривалість відновлення трудової активності після 

ендовазальної лазерної коагуляції менша у порівнянні із стандартною 

флебектомією у 3,9 рази (Р0,001). Косметичні і естетичні результати 

втручання за всіма критеріями також перевищують стандартну флебектомію. 

Перевагою лазерних методик є малоінвазивність і можливість у будь який 

час при необхідності повторно використати в амбулаторних умовах, що 

важливо при спадковій схильності до захворювання і імовірності рецидиву 

Результати виконаних досліджень свідчать, що сучасні оперативні 

малоінвазивні ендовазальні термальні методики у поєднанні із засобами 

градуйованої еластичної компресії, медикаментозній терапії мікронізованими 

очищеними флавоноїдними фракціями у післяопераційному періоді та 

корекцією способу життя є ефективним напрямком лікування жінок 

репродуктивного періоду із хронічними захворюваннями вен нижніх 

кінцівок. 

Таким чином, розроблений алгоритм дає змогу покращити 

виношування вагітності, зменшити швидкість прогресування ХЗВ в час 

вагітності і кількість ускладнень, пов’язаних із даною патологією, а при 

необхідності оперативного лікування у післяпологовому періоді – зменшити 

травматичність втручання, кількість ускладнень, покращити результати 

лікування та скоротити терміни реабілітації. 

 

Висновки до розділу 

1. Планове хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок 

рекомендовано виконувати перед планованою вагітністю, після пологів і 

закінчення лактаційного періоду або після завершальної вагітності. 

2. При виборі методики оперативного втручання перевагу необхідно 

віддавати сучасним малоінвазивним технологіям, зокрема ендовенозній 
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лазерній коагуляції у поєднанні з мініфлебектомією і компресійною терапією 

у післяопераційному періоді. 

4. Запропонована методика виконання оперативного втручання з 

використанням лазерної енергії шляхом вакуумної евакуації продуктів 

лазерної коагуляції із зони операції попереджує можливість їх попадання у 

венозну систему, мінімізує розвиток специфічних для лазерної хірургії 

ранніх післяопераційних ускладнень, покращує перебіг післяопераційного 

періоду, не ускладнює і не здорожує операції. 

5. Розроблений алгоритм ведення жінок із варикозною хворобою дає 

змогу покращити виношування вагітності, зменшити швидкість 

прогресування захворювання вен під час вагітності і кількість ускладнень, 

пов’язаних із даною патологією, а при необхідності оперативного лікування – 

зменшити травматичність втручання, кількість ускладнень, покращити 

результати лікування та скоротити терміни реабілітації. 

6. Виявлене за даними опитувальника «CIVIQ» покращання в першу 

чергу психологічного статусу оперованих свідчить про провідну роль 

ендовенозної лазерної коагуляції у поєднанні з мініфлебектомією та ранньою 

активізацією після операції як ефективної малоінвазивної хірургічної 

«офісної» методики лікування. 
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Р О З Д І Л   6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок - розповсюджена 

патологія, яку діагностують у кожної п’ятої жінки репродуктивного періоду, 

причому розвиток захворювання, за даними різних авторів, у 96% корелює із 

вагітністю та пологами. Хвороба має постійно прогресуючий перебіг і 

характеризується порушенням відтоку крові у венозному басейні нижніх 

кінцівок, що веде до розвитку хронічної венозної недостатності, яка 

проявляється вертикальним і горизонтальним рефлюксами у венозній системі 

кінцівок з розвитком незворотних змін стінки вени та навколишніх тканин. У 

50-90% жінок ХВН вперше появляється в час вагітності, причому візуально 

розширення вен визначається уже в І триместрі у 30% жінок, а у решти – 

протягом ІІ-ІІІ триместрів [14, 132]. 

Велика частота ВХ у вагітних пояснюється виникненням у період 

гестації багатьох сприяючих факторів. До них відносяться: збільшення маси 

циркулюючої крові, хвилинного об’єму серцевого викиду, підвищення 

венозного тиску, сповільнення швидкості кровоплину в нижніх кінцівках, 

гормональна перебудова організму, зміни гемостазу [80, 107]. 

Захворювання вен ускладнюють протікання вагітності, пологів і 

післяпологового періоду. У вагітних із ХЗВ визначається висока частота 

виникнення гестозів (14%), фетоплацентарної недостатності та хронічної 

гіпоксії плода (27%), аномалій прикріплення плаценти (14%), обвивання 

пуповиною (22%). Нерідко розвиваються аномалії родової діяльності - 

первинна родова слабість (15%), післяпологові кровотечі (18%), 

несвоєчасний відхід навколоплідних вод (24%), передчасне відшарування 

плаценти (2%), післяпологовий ендометрит (7%) [19, 191]. 
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Варикозна хвороба знижує якість життя вагітних і сприяє розвитку 

флебітів, тромбофлебітів та тромбозів глибоких вен (20%), тромбоемболії 

легеневої артерії і її гілок (0,6%) [81; 99], підвищує загрозу кровотеч під час і 

після пологів, а патологія вен малого тазу стає причиною виникнення 

хронічних болів у наступні роки життя [91]. Стійка втрата працездатності у 

жінок молодого віку дозволяє експертам ВООЗ віднести ХЗВ до соціальних 

захворювань [23, 195]. 

Разом з тим, вагітність створює сприятливі умови для прогресування 

варикозної хвороби та її ускладнень, яка нерідко поєднується із варикозом 

вен тазу, гемороїдального сплетіння, пахової ділянки, зовнішніх і внутрішніх 

статевих органів [131]. Клінічні прояви патології дебютують або 

посилюються в час вагітності і підвищують ризик тромботичних і 

тромбоемболічних ускладнень [90]. 

Вагітні з ХЗВ належать до високого ризику виникнення 

екстрагенітальної патології, які зустрічаються в 3 рази частіше чим у 

здорових. Більше 50% жінок відмічає виражене прогресування варикозу при 

збільшенні терміну вагітності та кількості повторних вагітностей. Ризик 

розвитку ХЗВ у жінок, які мали одні пологи в анамнезі і жінок, які мали двоє 

і більше пологів, дорівнює 1,2 і 2,8 у порівнянні із ризиком у вперше вагітних 

[69, 81]. 

Даний ризик пояснюється тим, що патогенетичні механізми патології 

пов’язані з гормональними зсувами в час оваріально-менструальних циклів, 

перебудовою ендокринного апарату та кровоносної системи матки і малого 

тазу в час вагітності, що веде до порушення кровоплину. Зміни нейро-

ендокринного гомеостазу при вагітності сприяють підсиленню притоку крові 

до тазових органів, зокрема матки, розкриттю артеріо-венозних шунтів, 

зниженню тонусу вен і їх дилатації, розвитку відносної клапанної 

недостатності, вертикального і горизонтального рефлюксів і виникненню 

венозної гіпертензії [27, 166]. 
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Таким чином, жінки із ХЗВ нижніх кінцівок вимагають проведення 

адекватної лікувально-профілактичної тактики в час вагітності та активного 

хірургічного лікування у репродуктивному періоді поза періодом вагітності. 

Необхідно підкреслити, що зазвичай вагітні знаходяться під спостереженням 

акушер-гінеколога і до хірурга вони звертаються лише при виникненні 

ускладнень, проте для оптимального позитивного ефекту дана проблема 

повинна вирішуватись сумісним зусиллям працівників обох спеціальностей. 

При виконанні роботи проведено вивчення особливостей розвитку 

варикозної трансформації вен нижніх кінцівок у вагітних, профілактику 

прогресування патології, покращання перебігу вагітності і зменшення 

імовірного ризику розвитку ускладнень, а також вибір оптимальних методів і 

термінів оперативного лікування жінок репродуктивного періоду із ХЗВ. 

Новизна виконаної роботи полягає у комплексному підході до 

розв’язання науково-практичного завдання, що передбачає покращання 

якості життя вагітних та жінок репродуктивного періоду із ХЗВНК шляхом 

впровадження в клінічну практику поєднаного консервативного та 

оперативного лікування патології в залежності від фізіологічного стану 

жінки. 

Жінка з ризиком розвитку або при наявній ВХНК, яка планує 

завагітніти, повинна звернутись до судинного хірурга або флеболога. Він 

оцінить потенційний ризик прогресування венозної патології і рекомендує 

методи профілактики та лікування [80]. 

При обстеження вагітних в жіночій консультації особливу увагу 

звертали на стан венозної системи нижніх кінцівок, зокрема наявність 

ретикулярного варикозу та варикозного розширення підшкірних вен нижніх 

кінцівок, підсилення венозного малюнку, ознак венозного застою при 

ортостатичних навантаженнях та інших симптомів ХВН. 

Окрему увагу приділяли вивченню спадкової схильності вагітних до 

захворювання. Проведений аналіз спадкового анамнезу проявів варикозної 

хвороби показав, що у жінок репродуктивного віку та їх родичами першої 
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лінії відслідковується прямий зв’язок при розвитку хронічних захворювань 

вен, причому наявність захворювання одночасно по материнській і 

батьківській лініях веде до максимальної частоти проявів хвороби у 

потомства. 

Наступним напрямком роботи стало прижиттєве вивчення 

особливостей стану судинного русла і перебудови венозної системи в час 

вагітності з використанням неінвазивного ультразвукового дослідження, яке 

відрізняється високою інформативністю, доступністю, функціональністю, 

нешкідливістю, високою чутливістю і специфічністю. 

Вказані особливості методики дають можливість повноцінного 

контролю за динамікою змін венозної системи в час вагітності та після 

пологів. В науково-медичних джерелах можна знайти численні 

характеристики динаміки змін венозного русла при варикозній хворобі. 

Проте в доступній нам літературі ми не знайшли даних про особливості 

динаміки змін венозного русла в час вагітності та після пологів. Тому 

вважаємо актуальним дослідження венозного кровоплину у вагітних із 

варикозним розширенням підшкірних вен нижніх кінцівок. 

Важливим завданням УЗДАС венозної системи був пошук скритої 

форми ХЗВ, коли при відсутності видимої варикозної трансформації вже є 

рефлюкс крові по підшкірних венах. При наявності факторів ризику 

прогресування патології в час майбутньої вагітності пояснювали 

необхідність активних профілактичних заходів в час вагітності або 

оперативного втручання у період між вагітностями [12, 98, 167]. 

Варикозне розширення вен зазвичай виявляли у другому триместрі 

вагітності і спостерігали подальше прогресування її разом із збільшенням 

терміну вагітності, причому після пологів варикозна трансформація 

регресувала, а при повторних вагітностях знов наростала. Дану динаміку 

підтверджували результати ультразвукового ангіосканування. 

При візуалізації варикозно розширених вен у вагітних відмічено 

нерівномірне витончення їх стінок при значному розширенні середніх 
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діаметрів. У зоні варикозних вузлів стінки вен були значно витончені, 

клапани не змикались, що реєструвалось у вигляді гемодинамічно значимих 

вертикальних і горизонтальних рефлюксів. Часто виявляли аномалії 

сафенофеморального гирла, зокрема наявність аневризматичних ектазій та 

недостатності клапану гирла з рефлюксом крові до 2–3 секунд, звивистого 

гроноподібного ходу стовбура вени, множинних варикозних гілок в паховій 

ділянці, на промежині та статевих губах з тонкою венозною стінкою - 

«серпантинний варикоз». Аневризматичні розширення вен різного діаметру 

виявляли у вагітних по ходу стовбура підшкірної вени, додаткових вен та їх 

приток, які часто розвивались у жінок із спадковою схильністю до хронічних 

захворювань вен. 

Структурна перебудова стінки судин впливає на стан венозної системи 

нижніх кінцівок, зокрема на її функціональні можливості, які виявляють за 

допомогою ультразвукового ангіосканування. Зокрема, у цих пацієнток 

виявляли неспроможність остіального клапану з вираженим вертикальним 

рефлюксом. Проявом клапанної неспроможності пронизних вен гомілки і 

стопи є горизонтальні рефлюкси на даних рівнях. 

При варикозному розширенні видалені під час операції вени були 

візуально розширені з вузлуватими витонченими стінками - варикозними 

вузлами. Вени видовжені, а у зонах варикозних вузлів – скручені із тонкою 

стінкою, що разом із їх розширенням може бути наслідком морфологічної 

дисплазії сполучної тканини або хронічної гіперволемії чи венозної 

гіпертензії. 

Видовження судини при мікроскопічному дослідженні 

супроводжувалось збільшенням кількості поздовжніх гладких м’язових 

волокон та гіпертрофією їх. Стадія компенсації варикозних змін (до початку 

розвитку стійкого набряку тканин) характеризувалась гіпертрофією м’язової 

оболонки, фіброеластозом інтими, утворенням островків лейоміоцитів, які з 

часом перероджувались у запальні інфільтрати і заміщувались сполучною 

тканиною. При декомпенсації венозного відтоку набряк навколишніх тканин 
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і гіпертрофія стінки змінювались дистрофією і атрофією міозитів, 

збільшенням кількості сполучної тканини. 

Виявлено характерні гістоморфологічні зміни варикозно розширених 

стінок, які супроводжують прогресування варикозної хвороби. Зокрема, по 

мірі прогресування варикозу розвивались дегенеративно-деструктивні зміни 

у вигляді гіалінозу і заміщення гладком’язових волокон стінки вени 

грубоволокнистою сполучною тканиною. Прогресування хронічної венозної 

недостатності корелювало з макроструктурною варикозною трансформацією 

і наростанням деструктивних патогістологічних змін, що свідчить про 

незворотні морфофункційні зміни варикозно розширених вен. 

На основі проведеного системного аналізу відомих методів 

попередження розвитку ХЗВ нижніх кінцівок розроблено організаційну 

модель профілактики прогресування і лікувальної програми у вагітних, 

основою якої є консервативні заходи, зокрема еластична компресія, 

лікувальна фізкультура і фармакотерапія. Ігнорування початкових проявів 

даної патології і неправильне ведення вагітної створюють умови для 

розвитку її ускладнень, які створюють небезпеку для матері і плоду. 

Принципи ведення вагітних та жінок репродуктивного періоду із ХЗВ 

вен нижніх кінцівок однакові і не повинні залежати від спеціальності лікаря. 

Базовим підходом до вибору лікувальних методик повинні бути наступні 

критерії: комплексність, безперервність, послідовність. 

Комплексний підхід до лікування ХЗВНК повинен включати корекцію 

способу життя – активне заняття лікувальною фізкультурою, корекція маси 

тіла і зниження її при необхідності, профілактика закрепів, лікування 

супутньої патології, яка може обмежувати фізичну активність пацієнтки. 

Консервативне лікування ВХНК у вагітних має ряд особливостей. При 

виявленні факторів ризику або вже наявного захворювання жінку 

попереджували про можливість розвитку чи прогресування патології під час 

даної та наступної вагітностей і обґрунтовували необхідність активних 

профілактичних заходів в час даної вагітності. 
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Патогенетично обґрунтованим компонентом консервативного 

лікування є компресійна терапія незалежно від терміну вагітності. 

Враховуючи важливість створення дозованого і рівномірного стиснення 

тканин кінцівок, необхідно підкреслити вищу клінічну ефективність 

еластичного трикотажу у порівнянні із еластичними бинтами. Крім того, 

трикотаж збільшує рухову активність і підвищує якість життя пацієнток, а 

сучасні гіпоалергенні матеріали і естетичний вигляд забезпечують 

комфортне використання їх.  

Лікувальний ефект компресійної терапії визначається наступними 

механізмами: 

 Зниження патологічної венозної «ємкості» нижніх кінцівок. У різних 

дослідженнях було відмічено значне зменшення реґіонарних об’ємів 

крові в нижніх кінцівках, збільшення об’ємного кровоплину; 

 Збільшення лінійної швидкості кровоплину по поверхневих і глибоких 

венах нижніх кінцівок; 

 Підвищення внутрішньотканинного тиску супроводжується зростанням 

зворотного всмоктування позаклітинної рідини у венозному коліні 

капілярів і зниженням її фільтрації у артеріальному, що веде до регресу 

набряку. 

Достатнє дозоване стиснення варикозно розширених підшкірних вен 

виключає горизонтальний рефлюкс із глибоких вен, що нормалізує обмінні 

процеси, усуває гіпоксію тканин і сповільнює прогресування трофічних змін. 

Вагітні ведуть активний спосіб життя і зберігають працездатність. 

Найефективнішим сучасним методом попередження прогресування ХЗВ у 

вагітних є еластичний трикотаж з градуйованою компресією. Висока 

ефективність його пов’язана з дозованою компресією всіх ділянок ніг і 

підтримкою живота. Позитивні якості доповнює естетичність виробів. 

Оптимальним варіантом трикотажу для жінок у першій половині 

вагітності є еластичні панчохи. У пізні терміни вагітності доцільно 

використовувати еластичні колготи для вагітних із градуйованою 
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компресією, які особливо показані жінкам із поєднаним варикозним 

розширенням підшкірних вен нижніх кінцівок та промежини. У особливих 

ситуаціях (гаряча пора року, виражена конічна форма стегна) можна 

використовувати компресійні гольфи. Вагітним із ХЗВ рекомендовано 

трикотаж ІІ класу компресії. 

Медичний трикотаж вагітні одягали ранком, лежачи в ліжку. Така 

рекомендація оправдана при важких формах ХВН із набряковим синдромом. 

У другій половині дня із припиненням навантаження трикотаж можна зняти. 

У більшості випадків використання компресійної терапії буває достатньо для 

ліквідації симптомів венозної недостатності. 

Протипоказань до компресійного методу лікування при вагітності 

практично нема, крім дуже рідких випадків індивідуальної непереносимості 

або нестандартної форми кінцівок. 

Наступним елементом консервативної терапії була лікувальна 

фізкультура, в основі механізму дії якої лежить гідростатичне розвантаження 

венозного русла шляхом підвищеного положення кінцівок в час сну і 

відпочинку та динамічне розвантаження венозної системи при ходьбі, коли 

включається м’язовий насос, який активує відтік крові по глибоких венах. 

У своїй практичній роботі ми розширили поняття ЛФК, включаючи в 

неї крім спеціальних занять, режим праці і відпочинку вагітних, у яких було 

діагностовано ХЗВ. При цьому з’ясовувалось, що переважній більшості 

пацієнток ніхто не говорив про необхідність проведення будь-яких 

спеціальних заходів і фізичних вправ для розвантаження венозного русла. 

Призначаючи лікувальну фізкультуру хворим з ВХНК, ми виходили з 

простої і дещо механістичної ідеї: синдром варикозного розширення вен - це 

результат надмірного наповнення кров’яного русла нижніх кінцівок. Якщо 

цю тезу поставити на чільне місце, стає очевидним, що в основі лікувальної 

фізкультури повинні бути покладені два механізми: 

а) гідростатичне розвантаження венозного русла; 

б) динамічне розвантаження венозного русла. 
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Гідростатичне розвантаження передбачає покращання відтоку крові з 

нижніх кінцівок з використанням сили тяжіння. Сюди відносяться: шини 

Белера, підвищене положення кінцівки в час сну і при відпочинку. Особливо 

важливо застосування підвищеного положення нижніх кінцівок декілька 

разів на добу у жінок, характер роботи яких пов’язаний з несприятливим 

положенням протягом робочого дня - тривалим малорухомим сидінням. 

Динамічне розвантаження венозного русла здійснюється при ходьбі, 

коли включається м’язовий насос, який активує відтік крові по глибоких 

венах, розвантажуючи при цьому і поверхневі. Працівникам, які вимушені 

протягом робочого дня сидіти, рекомендували 10-15-ти хвилинні прогулянки 

через кожні 1-1,5 години, або хоча б періодичні тильно-підошовні згинання 

стоп для активізації м’язів гомілок. 

Питання застосування масажу нижніх кінцівок при ВХНК у вагітних 

залишається відкритим. Головним контраргументом застосування масажу є 

можливість фрагментації і міграції тромботичних мас з подальшими 

тромбоемболічними ускладненнями або генералізації інфекції при гострому 

тромбофлебіті. Теоретично ці небезпеки існують, однак на практиці масаж 

при гострих тромботичних процесах не використовують. Що стосується 

неускладненого варикозного розширення підшкірних вен, то висхідний 

масаж не протипоказаний. 

При появі набряків нижніх кінцівок рекомендували лімфодренувальний 

масаж, який сприяє поліпшенню лімфатичного і венозного відтоку. Масаж 

рекомендували проводити від периферії, починаючи з стопи і наступним 

переходом на гомілку. Прийомам масажу навчали саму жінку, причому 

рекомендували робити його у двох варіантах - сидячи на дивані або ліжку, а 

також як підводний масаж, сидячи у ванні. 

Медикаментозна терапія обмежена використанням препаратів, які не 

проникають через плацентарний бар’єр. Основним завданням фармакотерапії 

є зменшення асоційованих із ХЗВ симптомів, зокрема підвищення тонусу 

венозної стінки, збільшення її толерантності до гіпертензії і розтягнення. 
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При призначенні медикаментозної терапії дотримувались одного 

критерію – наявність доказової бази у препарату і можливості використання 

його у вагітних. Зокрема, при необхідності використовували препарат на 

основі мікройонізованої очищеної флавоноїдної фракції діосміну і 

гесперидину – Детралекс (рівень доказовості «А»). Це давно і добре 

вивчений препарат, який, маючи флеботонізуючу дію, зменшує адгезію 

лейкоцитів до венозної стінки, покращує дифузію кисню в тканини і має 

протизапальну дію. Клінічно це проявляється зменшенням відчуття набряку і 

важкості в кінцівках. 

Прийом Детралексу по 1 таблетці 2 рази на добу викликав значне 

зменшення інтенсивності суб’єктивних і об’єктивних симптомів венозної 

недостатності у вагітних, який ми призначали із другого триместру. Після 

пологів препарат не призначали в зв’язку з проникненням його у материнське 

молоко і не досліджений вплив на новонародженого. 

У І триместрі вагітності фармакотерапія з позиції безпеки ембріону 

протипоказана. В час лактації використання пероральних медикаментів 

також небажане, тому основою лікування в даний термін ставали місцеві 

препарати у поєднанні із компресійною терапією. Фармакотерапію в час 

вагітності використовували у ІІ-ІІІ триместрах при виражених симптомах і не 

рекомендуваали при відсутності порушення венозного відтоку [78]. 

При виборі методу ведення пологів у жінок із захворюваннями вен 

нижніх кінцівок рекомендували з врахуванням акушерських показань 

віддавати перевагу самостійним пологам через природні шляхи із 

використанням в цей час еластичного компресійного стиснення нижніх 

кінцівок. 

Основа комплексної лікувальної програми ХЗВ у вагітних – 

консервативні заходи: еластична компресія, лікувальна фізкультура і 

фармакотерапія. Необхідно пам’ятати, що ігнорування даної патології і 

неправильне ведення вагітної з ХЗВ створюють умови для розвитку 

варикотромбофлебіту, тромбозу і тромбоемболії [112]. 



167 

Метою хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок є 

зменшення або ліквідація симптомів захворювання, зокрема попередження 

несприятливих ефектів постійної венозної гіпертензії, нормалізація фізіології 

венозного кровоплину, ліквідація патологічних венозних рефлюксів крові і 

варикозно трансформованих підшкірних вен та відновлення естетичного 

вигляду кінцівок. Оперативне втручання дозволяє досягнути стійкого 

оздоровлення, проте в час вагітності у зв’язку з високим ризиком 

післяопераційних ускладнень його виконують лише в критичних ситуаціях, 

зокрема поширенні тромбофлебіту до верхньої третини стегна і загрозі 

переходу на сафено-феморальне з'єднання [17]. 

Враховуючи рекомендації сучасних авторів, що оперативне лікування 

неускладненого варикозу недоцільно виконувати в час вагітності, ми 

рекомендували жінкам проводити його до початку першої чи наступної 

вагітності, або після пологів [12, 131, 184]. Питання оперативного лікування 

переносили до завершення лактації і відновлення менструального циклу. 

На сьогоднішній день, враховуючи вимоги часу до лікування 

варикозної хвороби – оптимальний радикалізм при мінімальній інвазивності 

– все частіше у комплекс лікування включають новітні технології, які є 

мінімально травматичні, дають добрий естетичний ефект, зводять до 

мінімуму час перебування у стаціонарі чи виконуються амбулаторно, дають 

добрі естетичні і функціональні результати. Цим умовам поєднання високої 

ефективності та мініінвазивності відповідають термальні методики, зокрема 

ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) або EVLT (Endo Venous Laser 

Treatment). 

Даний метод був впроваджений в клінічну практику на межі ХХ і ХХІ 

століття і протягом перших 10 років став використовуватись практично у всіх 

розвинених країнах світу. Метод ЕВЛК полягає у фототермічному 

ушкодженні стінки судини лазерною енергією, яка викликає вапоризацію 

(закипання крові і утворення бульбашок пари з температурю 100
0
С), 

фотокоагуляцію та карбонізацію крові і стінки судини. 
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В процесі лазерної термооблітерації наступає денатурація білків 

венозної стінки, яка втрачає свою трубчату структуру, організується і 

перетворюється в рубцевий тяж. Методика відрізняється малою 

травматичністю і естетичністю. 

Активність і працездатність пацієнтів після операції практично не 

знижуються. В даний час метод став «золотим стандартом» лікування 

варикозного розширення в Європі і США і зайняв нішу, в якій протягом 

століття безроздільно господарювала комбінована флебектомія. 

Разом з тим, лазерна фотокоагуляція викликає ряд специфічних 

ускладнень, зокрема сегментарні тромбофлебіти, паравазальні опіки, які іноді 

переходять на шкіру, екхімози, тривалу гіперпігментацію шкіри над зоною 

коагуляції, парестезії та інші неврологічні порушення, загальну 

гіпертермічну реакцію, а також реканалізацію вени у віддаленому періоді 

після втручання. 

Окремо виділяють ускладнення, причиною яких є сама методика 

лазерної коагуляції. Зокрема, при ультразвуковому контролі під час 

коагуляції в робочій зоні світловоду візуалізуються множинні бульбашки 

газу, які переміщуються у проксимальному напрямку і потрапляють через 

сафено-феморальне гирло в глибокі вени. Далі продукти лазерної коагуляції 

попадають з током крові в порожнисту вену, мале коло кровообігу та судини 

головного мозку [106]. 

У ранньому післяопераційному періоді більшість пацієнтів (83%) 

відмічає неприємний «металевий» присмак у роті, біль голови, 

запаморочення, загальне нездужання, нудоту, «важкість» при диханні. Ці 

симптоми утримуються від 2-3 до 5-7 днів після операції і створюють 

дискомфорт у ранньому післяопераційному періоді. 

Для профілактики ускладнень ряд авторів доповнюють процедуру 

ЕВЛК кросектомією [26, 106]. Проте кросектомія зменшує, але не виключає 

ризик розвитку специфічних ускладнень лазерної деструкції варикозно 

розширеної вени у зв’язку з тим, що бульбашки газу разом з продуктами 
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лазерної коагуляції і карбонізації можуть попадати в глибоку венозну 

систему через пронизні вени на стегні і гомілці, по яких в нормі кров 

перетікає із підшкірних вен у глибокі. 

Для профілактики розвитку специфічних ускладнень нами 

запропоновано спосіб і пристрій для активного видалення (відсмоктування) 

продуктів вапоризації, фотокоагуляції і карбонізації із зони лазерної 

коагуляції через дренажну систему, з’єднану з джерелом вакууму, наприклад 

хірургічним вакуумним відсмоктувачем. За допомогою відсмоктувача 

евакуювали продукти коагуляції протягом всього часу роботи хірургічного 

лазера. 

ЕВЛК виконували коагулятором «Ліка-хірург» із довжиною хвилі 1470 

нм у постійному режимі випромінювання потужністю 8±2 Вт за стандартною 

методикою. Перед початком роботи одночасно включали хірургічний 

вакуумний відсмоктувач і режим лазерної коагуляції та поступово виводили 

катетер із просвіту вени з швидкістю 1,5-2 мм/сек. 

Наші спостереження за пацієнтами в ранньому післяопераційному 

періоді після евакуації продуктів лазерної фотокоагуляції із зони операції 

демонструють виражене зменшення кількості скарг на розвиток специфічних 

симптомів від попадання продуктів лазерної вапоризації та коагуляції у 

венозне русло у порівнянні із контрольною групою. Варто відмітити, що 

використання запропонованого способу профілактики ускладнень 

ендовенозної лазерної коагуляції при лікуванні варикозної хвороби і 

пристрою для його реалізації не ускладнює проведення операції і не збільшує 

її вартості. 

Переваги запропонованого способу профілактики ускладнень ЕВЛК і 

пристрою для його реалізації полягають в тому, що вакуумна евакуація 

продуктів лазерної фотокоагуляції із операційної зони мінімізує можливість 

їх попадання у венозну систему і розвиток специфічних для ендовенозної 

лазерної хірургії ускладнень, що покращує протікання раннього 

післяопераційного періоду і створює комфортні умови для пацієнтів. 
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Оперативне втручання виконували за методикою стаціонару «одного 

дня», коли оперовані йшли додому в день операції або на наступний день і 

дотримувались наступних організаційних принципів: 

- об’єм хірургічного втручання базувався на даних ультразвукового 

ангіосканування і носив малоінвазивний характер; 

- малоінвазивні методи застосовувались за показаннями, встановленими 

при ультразвуковому обстеженні, залежно від анатомо-топографічних даних і 

гемодинамічних порушень; 

- зоною втручання були патогенетичні джерела варикозної хвороби; 

- незмінені ділянки підшкірних вен залишали для імовірній можливості в 

майбутньому використання їх як судинного аутотрансплантату; 

Важливим компонентом післяопераційного лікування є компресійна і 

медикаментозна терапія. В зв’язку з цим, перед операцією здійснювали 

підбір еластичного компресійного трикотажу – рекомендували компресійні 

колготи із градуйованою компресією, які є найбільш зручні у використанні, а 

також препарати на основі мікройонізованої очищеної флавоноїдної фракції 

діосміну і гесперидину. 

За результатами дослідження ефективності лікувальних схем для 

планового комплексного і безперервного оздоровлення вагітних і жінок 

репродуктивного періоду нами запропоновано модернізовані алгоритми 

ведення вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок. 

 

Алгоритм ведення жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок 

До вагітності: 

- Планове оперативне лікування. 

Період вагітності: 

І триместр - Компресійний трикотаж І-ІІ класу компресії; 

   - Лікувальна гімнастика. 

ІІ-ІІ триместри - Попередні призначення плюс: 

   - Флеботоніки з кінця ІІ триместру. 
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Пологи  - Бажано через природні родові шляхи; 

   - Пологи у компресійному трикотажі; 

   - Рання активізація породіллі. 

Після пологів: 

   - Компресійна терапія 4-6 місяців; 

   - Планове оперативне лікування. 

 

Алгоритм хірургічного лікування за методикою стаціонару «одного дня» 

І етап - доопераційний: 

- Загальноклінічне обстеження; 

- УЗ картування і маркування венозної системи нижніх кінцівок. 

- ІІ етап - операція: 

- Кросектомія та ЕВЛК ВПВ, МПВ при діаметрі гирла > 12,0 мм. 

- ЕВЛК ВПВ, МПВ без кросектомії при діаметрі гирла < 12,0 мм. 

- Надфасціальна перев’язка перфорантів. 

- Мініфлебектомія притоків інструментом Вараді. 

- Компресійний трикотаж. 

- ІІІ етап - післяопераційний: 

- Зняття швів через 5-7 днів. 

- Еластичний трикотаж ІІ класу компресії. 

- УЗ контроль через 1, 3 та 6 місяців та через 1 рік. 

- Оцінка якості життя через 1, 3 та 6 місяців та через 1 рік. 

Таким чином, у дисертаційній роботі наведено теоретичне 

узагальнення і практичне вирішення актуального наукового завдання, 

пов’язаного з покращанням ефективності лікування варикозної хвороби 

нижніх кінцівок у вагітних та жінок репродуктивного періоду. 

Отримані результати свідчать про наявність об’єктивних можливостей 

розроблення оптимального алгоритму лікування вагітних та жінок 

репродуктивного періоду із ХЗВ, необхідних для фізіологічного протікання 

вагітності та використання сучасних малоінвазивних методів хірургічного 
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лікування, які мають високий естетичний ефект. Широке впровадження 

даних методів лікування поліпшує клінічну ефективність та якість життя 

пацієнтів. 

Діагностичний алгоритм, заснований на клінічному і ультразвуковому 

обстеженні, дозволяє оцінити стан здоров’я пацієнток, виявити характер 

порушень кровоплину у венозній системі нижніх кінцівок і дає можливість 

спрогнозувати перебіг вагітності, поєднаної з варикозною хворобою нижніх 

кінцівок, вибрати оптимальний варіант тактики ведення вагітних, пологів, та 

післяпологового періоду. 

Використання запропонованого алгоритму комплексного лікування 

варикозного розширення підшкірних вен нижніх кінцівок сприяє 

індивідуалізації вибору методу профілактики прогресування патології в час 

вагітності та оптимізації часу і методики оперативного лікування в 

репродуктивному віці. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація містить теоретичне обґрунтування і практичне вирішення 

актуальної проблеми покращення результатів лікування варикозної хвороби 

нижніх кінцівок у вагітних та жінок репродуктивного періоду шляхом 

розробки алгоритму планового комплексного і безперервного оздоровлення 

даної категорії пацієнтів, а також покращує наслідки використання сучасних 

малоінвазивних хірургічних ендоваскулярних лазерних технологій. 

1. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок – поширене 

екстрагенітальне захворювання, яке має високий ризик розвитку у вагітних в 

залежності від наявності недуги у батьків, зокрема у 66,7% (n=34) 

обстежених жінок спостерігали наявність захворювання по лінії матері, 

батька чи їх обох, з них успадкований варикоз по лінії матері виявили у 

52,9% (n=18) вагітних, по лінії батька – у 29,4% (n=10), по лінії матері і 

батька – у 17,7% (n=6). 

2. Основними ультразвуковими ознаками порушення венозного 

кровоплину у вагітних було витончення стінки вен, розширення сафено-

феморального гирла і розвиток функціональної недостатності пригирлового 

клапану, поява варикозних гілок у пахових ділянках, розвиток вертикального 

і горизонтального рефлюксу який наростав із прогресуванням вагітності. 

Після пологів відмічали регрес варикозу, найбільше виражений в 

проксимальному сегменті стегна (31,9%, n=17), сафено-феморальному гирлі 

(24,6%, n=13) і найменше - у гомілковому сегменті (9,7%, n=5). 

3. З прогресуванням клінічних ознак варикозу і хронічної венозної 

недостатності у стінці вен розвивались дегенеративно-деструктивні зміни у 

вигляді гіалінозу і заміщення гладком’язових волокон грубоволокнистою 

сполучною тканиною, причому клінічне прогресування захворювання 
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корелювало (r ± 0,05) з ультразвуковими змінам венозної системи, що 

свідчило про незворотні морфологічні зміни у стінках варикозних вен. 

4. Комплекс лікувально-профілактичних заходів у вагітних із 

хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок, який включає дозовану 

еластичну компресію ніг, лікувальну фізкультуру і медикаментозну терапію 

препаратами на основі мікроіонізованої очищеної флавоноїдної фракції 

діосміну і гесперидину знижує швидкість прогресування варикозного 

розширення вен і покращує всі компоненти оцінки якості життя вагітних 

(p0,01). 

5. Лікування варикозної хвороби повинно включати превентивний етап 

хірургічного втручання на прегравідарному етапі або після пологів і 

закінчення лактаційного періоду в умовах хірургічного стаціонару «одного 

дня». Операцією вибору у жінок репродуктивного віку є ендовенозна лазерна 

коагуляція з використанням запропонованого нами пристрою для 

ендоваскулярної лазерної хірургії, який мінімізує можливість попадання 

продуктів коагуляції із зони операції у кровоносне русло і знижує кількість 

ранніх специфічних післяопераційних ускладнень лазерної коагуляції, 

зокрема «металевий присмак» у роті із 84% до 11,5% (р0,05), «важкість» 

при диханні із 72% до 3,8% (р0,05), біль голови із 68% до 7,7% (р0,05). 

6. У жінок, у яких було використано комплекс лікувальних засобів, 

спрямованих на попередження прогресування варикозної хвороби під час 

вагітності та наступне проведення після пологів ендовенозної лазерної 

коагуляції з використанням удосконалених методик операції, відмічено 

значне покращання параметрів якості життя у всіх досліджуваних категорій, 

яке збільшилось на 28,7% (р0,05) зразу ж після втручання, а через 3 і 6 

місяців – на 37,5% (р0,05) і 56,8% (р0,05) відповідно за всіма показниками, 

особливо щодо психологічної категорії. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Як базовий лікувальний захід у вагітних при всіх формах 

варикозного розширення вен необхідно рекомендувати еластичний трикотаж 

з градуйованою компресією різних сегментів кінцівок, який нормалізує 

венозний кровоплин, сповільнює прогресування захворювання вен під час 

вагітності і є обов’язковим компонентом ведення пацієнтів після операції. 

2. У вагітних із хронічними захворюваннями вен з метою 

попередження прогресування венозної патології та профілактики 

тромбоемболічних ускладнень необхідно проведення комплексу лікувально-

профілактичних заходів: компресійної терапії, лікувальної фізкультури 

незалежно від терміну вагітності та медикаментозної терапії у третьому 

триместрі при появі симптомів декомпенсації венозного кровоплину 

препаратами на основі мікроіонізованої очищеної флавоноїдної фракції 

діосміну і гесперидину тривалістю 4 тижні у стандартних дозах. 

3. При виборі методу родорозрішення у жінок даної групи перевагу 

необхідно віддавати самостійним пологам через природні шляхи із 

використанням під час і після пологів еластичної компресії кінцівок. Всім 

породіллям із хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок необхідна 

рання активізація, тривале продовження використання еластичної 

компресійної терапії та постійне спостереження з метою своєчасної 

діагностики можливих тромботичних ускладнень. 

4. У випадку оперативного лікування варикозно розширених вен 

нижніх кінцівок надавати перевагу малоінвазивним ендоваскулярним 

лазерним технологіям у поєднанні із мініфлебектомією та перев’язкою 

недостатніх перфорантів з використанням удосконалених методів операції, 

що забезпечує швидку реабілітацію і тривалий клінічний і естетичний ефект. 

5. Для комплексного і безперервного планового оздоровлення жінок 

репродуктивного періоду із варикозною хворобою нижніх кінцівок нами 

запропоновано алгоритм консервативного ведення вагітних та алгоритм 

планового хірургічного лікування за методикою стаціонару «одного дня». 
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Алгоритм ведення жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок. 

До вагітності: 

- Планове оперативне лікування. 

Період вагітності: 

І триместр - Компресійний трикотаж І-ІІ класу компресії; 

   - Лікувальна гімнастика. 

ІІ-ІІ триместри - Попередні призначення плюс: 

   - Флеботоніки з кінця ІІ триместру. 

Пологи  - Через природні родові шляхи; 

   - Пологи у компресійному трикотажі; 

   - Рання активізація породіллі. 

Після пологів: 

   - Компресійна терапія 4-6 місяців; 

   - Планове оперативне лікування. 

Алгоритм хірургічного лікування за методикою стаціонару «одного дня». 

І етап - доопераційний: 

- Загальноклінічне обстеження; 

- УЗ картування і маркування венозної системи нижніх кінцівок. 

ІІ етап - операція: 

- Кросектомія та ЕВЛК ВПВ, МПВ при діаметрі гирла > 12,0 мм. 

- ЕВЛК ВПВ, МПВ без кросектомії при діаметрі гирла < 12,0 мм. 

- Надфасціальна перев’язка перфорантів. 

- Мініфлебектомія притоків інструментом Вараді. 

- Компресійний трикотаж. 

ІІІ етап - післяопераційний: 

- Зняття швів через 5-7 днів. 

- Еластичний трикотаж ІІ класу компресії. 

- УЗ контроль через 1, 3 та 6 місяців та через 1 рік. 

- Оцінка якості життя через 1, 3, 6місяців та через 1 рік. 
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ДОДАТОК Б 

ОПИТУВАЛЬНИК «CIVIQ-20» ЯКОСТІ ЖИТТЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВХНК 

Прізвище ________________ Ім’я _______________ По-батькові _____________________ 

Вік _________ років.                                             Дата обстеження______________________ 

Адрес_______________________________________________________________________ 

Діагноз: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Чи відчували Ви протягом останніх 4-х тижнів біль у ділянці кісточок і гомілок, 

якщо так, то якої інтенсивності? Обведіть вибрану цифру 

Нема болю Легкий біль Помірний біль Сильний біль Дуже сильний біль 

1 2 3 4 5 

2. Наскільки проблеми з ногами турбували Вас в роботі і повсякденному житті 

протягом останніх 4-х тижнів? Обведіть вибрану цифру 

Не турбували Зрідка 

турбували 

Помірно 

турбували 

Часто 

турбували 

Дуже часто 

турбували 

1 2 3 4 5 

3. Як часто проблеми з ногами порушували Ваш сон останні 4-х тижні? Обведіть 

цифру 

Ніколи Рідко Досить часто Дуже часто Кожну ніч 

1 2 3 4 5 

Якою мірою проблеми з ногами турбували Вас останні 4-х тижні при виконанні 

перерахованих дій? Для кожного визначення ступеню дискомфорту обведіть цифру 

Дія 
Не 

турбували 

Злегка 

турбували 

Помірно 

турбували 

Сильно 

турбували 

Неможлив

о виконати 

4. Тривале стояння 1 2 3 4 5 

5. Ходьба по сходах 1 2 3 4 5 

6. Низьке нагинання 1 2 3 4 5 

7. Швидка ходьба 1 2 3 4 5 

8. Домашня робота  1 2 3 4 5 

9. Їзда в транспорті 1 2 3 4 5 

10. Ходьба, прогулянки 1 2 3 4 5 

11. Фізичні вправи 1 2 3 4 5 

Якою мірою проблеми з ногами впливали на Ваш настрій протягом останніх 4-х 

тижнів? Для кожного визначення ступеню занепокоєння обведіть вибрану цифру 

Відчуття Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди  

12. Була напружена 1 2 3 4 5 

13. Швидко втомлювалась 1 2 3 4 5 

14. Відчувала, що обтяжую інших 1 2 3 4 5 

15. Виконувала запобіжні заходи 1 2 3 4 5 

16. Соромилась показувати ноги 1 2 3 4 5 

17. Швидко роздратовувалась 1 2 3 4 5 

18. Відчувала себе 

непрацездатною 

1 2 3 4 5 

19. Важко почати рухатись вранці 1 2 3 4 5 

20. Нема бажання йти на вулицю 1 2 3 4 5 

 

 


