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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА СИМПТОМІВ ХРОНІЧНОЇ
ВЕНОЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ВАРИКОТРОМБОФЛЕБІТУ
У БАСЕЙНІ ВЕЛИКОЇ ПІДШКІРНОЇ ВЕНИ
Реферат. Мета — провести кількісну оцінку симптомів хронічної венозної недостатності після хірургічного лікування
ГВТФ у басейні великої підшкірної вени.
Матеріали та методи. Проведена кількісна оцінка результатів лікування 355 пацієнтів із ГВТФ у басейні великої підшкірної вени. З них у 234 (65,9 %) хворих проведено хірургічне
лікування ГВТФ. Залежно від локалізації та методу лікування
хворі були поділені на сім груп.
Результати. Загальний клінічний рахунок до операції склав
від (11,71±1,87) до (19,78±5,74) балів, а через 12 місяців після операції він був найвищим у пацієнтів VII групи і склав
(9,75±2,89) бали. Обмеження фізичної активності до операції
у пацієнтів з ГВТФ склала від (1,13±0,21) до (2,82±0,38) балів,
а через 12 місяців — від (0,43±0,19) до (1,05±0,22) балів. Оцінюючи тяжкість захворювання за трьома складовими, отримані
наступні результати: у пацієнтів до операції клінічний рахунок склав від (10,21±2,55) до (20,51±6,43), через 6 місяців після неї – від (5,27±0,78) до (13,44±3,21), а через 12 місяців – від
(2,59±0,76) до (8,24±2,17) балів.
Висновки. Отримані кількісні результати оцінки симптомів
хронічної венозної недостатності переконливо демонструють високу ефективність і доцільність застосування операційного лікування ГВТФ у басейні великої підшкірної вени у порівнянні з
ізольованим консервативним лікуванням, які дозволяють отримати добрі ранні та віддалені результати у більшості пацієнтів.
Ключові слова: варикотромбофлебіт, велика підшкірна вена,
трансфасціальний тромбоз, тромбектомія, кросектомія, хронічна
венозна недостатність.

Вступ
Хронічна венозна недостатність (ХВН) на
даний час одне з найбільш поширених захворювань у світі, яким страждає від 5 до 25–50 %
дорослого населення розвинутих країн Європи
і Америки [1-4], при цьому більш ніж у половини (51,2 %) пацієнтів виявляють ознаки
інвалідизації [5, 6]. Трофічні виразки, як найбільш важке ускладнення ХВН, зустрічаються
приблизно у 0,2–5 % населення земної кулі [2,
3] та складають 300–350 випадків на 100 000 населення [3, 5, 6], при цьому 25–50 % з них виникають внаслідок перенесених тромботичних
подій [5, 7, 8].
Загальні витрати на лікування ХВН у країнах Європейського Союзу щороку досягають
600 – 900 млн євро, що становить 1–2 % загального бюджету охорони здоров’я, а у США – до
2,5–3 млрд доларів [4, 6].
В Україні 17 % осіб (9), зокрема 25–33 % жінок та 10–20 % чоловіків страждає на ХВН [2],
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яка в 19,8–90 % випадків ускладнюється трофічною виразкою [1, 9, 10], що призводить до
стійкої інвалідизації [2, 5, 6].
Не дивлячись на постійне вдосконалення
хірургічних методів лікування ХВН, значний
прогрес хірургії перфорантних вен, розробку
і залучення нових хірургічних операцій на венозній системі, проблема ХВН не вирішена
[1, 2]. В той же час хірургічне лікуваннязастосовують лише у 10 % пацієнтів з ХВН [1, 2].
Таким чином, клінічна оцінка симптомів
хронічної венозної недостатності дозволить визначити ефективність хірургічних методів лікування варикотромбофлебіту у басейні великої
підшкірної вени.
Мета досліджень
Провести кількісну оцінку симптомів хронічної венозної недостатності після хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту у
басейні великої підшкірної вени.
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Матеріали та методи досліджень
Нами проведена кількісна оцінка результатів
лікування 355пацієнтів із гострим варикотромбофлебітом (ГВТФ) у басейні великої підшкірної вени (ВПВ). Залежно від методу лікування
хворі були поділені на сім груп. Першу групу
склали 23 (9,8 %) пацієнтів з варикотромбофлебітом приток ВПВ. У другу групу ввійшли 67
(28,6 %) пацієнти з висхідним варикотромбофлебітом ВПВ. Третю групу склали 21 (9,0 %) пацієнтів, у яких варикотромбофлебіт локалізувався у стегновому сегменті ВПВ. До четвертої
групи віднесли 51 (21,8 %) пацієнта, у яких варикотромбофлебіт локалізувався у гомілковому
сегменті ВПВ. У п’яту групу ввійшли 27 (11,6 %)
пацієнтів, які мали тотальний тромбофлебіт
ВПВ. Шосту групу склали 45 (19,2 %) пацієнтів з трансфасціальним тромбозом. У якості
контрольної групи спостерігали 121 (34,1 %) пацієнта з гострим варикотромбофлебітом у басейні великої підшкірної вени, які отримували
лише консервативне лікування.
Для оцінки симптомів хронічної венозної
недостатності використовували класифікацію
СЕАР, яка була доповнена рядом шкал, розроблених Американським форумом флебологів.

Результати досліджень та їх обговорення
Сучасна клінічна класифікація СЕАР (1994)
з оцінки стану хворих з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок була доповнена
клінічними шкалами Американського флебологічного форуму (2). Клінічна шкала (VCSS)
оцінює вираженість 10 симптомів хронічних
захворювань вен нижніх кінцівок. Відсутність
симптому позначають як 0 балів, максимальну вираженість – як 3 бали. Шкала зниження
працездатності (VDS) виділяє 4 ступені втрати
працездатності. Безсимптомний перебіг позначається як 0 ступінь, неможливість виконувати
повсякденні обов’язки навіть при носінні еластичних панчох або бинтів – як 3 ступінь втрати
працездатності. Шкала сегментарності (VSDS)
враховує наявність рефлюксу і обструкції великих сегментів вен. Перераховані шкали надійні
та зручні у клінічному застосуванні. Оцінку
результатів лікування проводили на підставі
об’єктивних і суб’єктивних показників до початку лікування, через 6 місяців, через рік (табл. 1).
До операції найбільш виражений венозний
рефлюкс спостерігали у ІІ, VI, VII i V групах
пацієнтів – у (2,65±0,91), (2,95±0,78), (2,96±0,81)
і (2,98±0,74) сегментах відповідно, а через

Таблиця 1
Кількісна оцінка ефективності хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту у басейні великої підшкірної вени
за класифікацією СЕАР у балах (Venous Clinical Severe Score)
До початку лікування

CEAP

Анатомічний рахунок [А]

Загальний клінічний рахунок [С]

Рахунок фізичної активності [D]

Важкість захворювання [CAD score]

Через 6 місяців*

Через 12 місяців*

n=355; M±m; р<0,001
І (n=23)

1,9±0,31

0,18±0,05

0,12±0,03

II (n=67)

2,65±0,91

1,72±0,43

0,64±0,15

III (n=21)

2,34±0,44

0,88±0,27

0,31±0,18

IV (n51)

2,11±0,36

0,67±0,13

0,22±0,11

V (n=27)

2,98±0,74

1,92±0,65

0,97±0,28

VI (n=45)

2,95±0,78

1,84±0,54

0,86±0,24

VII (n=121)

2,96±0,81

2,21±0,73

1,27±0,58

І (n=23)

11,71±1,87

6,18±1,31

2,15±0,45

II (n=67)

18,43±4,64

7,91 ±1,82

4,31±0,95

III (n=21)

16,92±3,79

6,74±1,12

3,27±0,97

IV (n51)

14,75±2,98

5,65±1,37

2,96±0,63

V (n=27)

19,61±5,62

8,54±2,41

5,64±1,13

VI (n=45)

19,78±5,74

8,23±2,18

4,96±1,21

VII (n=121)

19,31±5,43

12,78±3,61

9,75±2,89

І (n=23)

1,13±0,21

0,94±0,15

0,57±0,19

II (n=67)

2,29±0,67

1,18±0,23

0,97±0,14

III (n=21)

1,87±0,23

1,36±0,24

0,72±0,21

IV (n51)

1,57±0,41

1,09±0,19

0,43±0,19

V (n=27)

2,78±0,34

1,61±0,51

0,97±0,27
1,05±0,22

VI (n=45)

2,82±0,38

1,52±0,42

VII (n=121)

2,81±0,35

2,01±0,59

1,61±0,78

І (n=23)

10,21±2,55

5,27±0,78

2,59±0,76
3,91±0,97

II (n=67)

19,42±4,49

8,41±1,91

III (n=21)

17,94±5,25

9,22±2,07

4,85±1,21

IV (n51)

16,67±4,89

7,98±1,65

4,23±0,98
8,24±2,17

V (n=27)

20,46±6,82

13,28±3,35

VI (n=45)

20,51±6,43

13,44±3,21

7,89±2,13

VII (n=121)

20,37±6,21

17,81±5,49

13,28±3,97

Примітка. * непараметричний критерій Вілкоксона для залежних вибірок
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12 місяців після операції лише у (0,64±0,15), Операційне лікування ГТВФ дозволило надій(0,86±0,24), (1,27±0,58) і (0,97±0,28) відповідно. но запобігти поширенню тромботичного проЦі показники свідчать про те, що операційне цесу на глибоку венозну систему, попередити
лікування у хворих на ГВТФ практично лік- ТЕЛА, повністю відновити працездатність павідує основу захворювання, а саме — венозний цієнта та ліквідувати ознаки ХВН у віддаленорефлюкс. Крім того, воно запобігає як розвитку му періоді.
захворювання, так і його рецидиву на тривалий
час, протягом усього періоду дослідження.
Загальний клінічний рахунок, прямо пропорційний вираженості клінічних проявів у
25
пацієнтів з гострим варикотромбофлебітом,
залежав від локалізації патологічного проце20
су. Загальний клінічний рахунок до операції
VІІ група
15
склав від (11,71±1,87) до (19,78±5,74) балів, а
VІ група
V група
через 12 місяців після операції він був найви10
ІV група
щим у пацієнтів VII групи і склав (9,75±2,89)
ІІІ група
5
бали. Найменш виражену клінічну картину у
ІІ група
віддаленому післяопераційному періоді спосте0
І група
рігали у пацієнтів І, ІV і ІІІ груп — (2,15±0,45),
до лікування
через 6
(2,96±0,63) і (3,27±0,97) балів відповідно. Тобчерез 12
місяців
то, за цей період часу симптоми варикозного
місяців
розширення поверхневих вен нижніх кінцівок,
Рис. 1. Кількісна
оцінка симптомів
ХВН
за класифікацією
ускладненого ГВТФ ВПВ, регресували більш
Рис. 1. Кількісна
оцінка симптомів
ХВН за
класифікацією
СЕАР при ГВТ
СЕАР при ГВТФ у басейні ВПВ
ніж у 4 рази.
Обмеження фізичної активності доу басейні
опера-ВПВ. У жодного оперованого пацієнта з ГВТФ
ції у пацієнтів з ГВТФ склала від (1,13±0,21) у басейні ВПВ протягом року не спостерігали
до (2,82±0,38) балів. В той же час, у пацієнтів тромбозу глибоких вен та ТЕЛА. В той час як
Таким чином, при порівнянні результатів виявили значне покращення стан
через 12 місяців після операційного втручання консервативне лікування пацієнтів VІІ групи
порушенння фізичної активності склало
від за усіма
дозволило
зменшити
вираженість
ХВН лише
пацієнтів
параметрами
кількісної
оцінки ефективності
лікування піс
0,43±0,19 до 1,05±0,22 балів проти 1,61±0,78 у 1,5 рази. Тромбоз глибоких вен, на фоні антиопераційного втручання. Операційне лікування ГТВФ дозволило надійн
балів у пацієнтів, які отримували лише кон- коагулянтної терапії, спостерігали у 8 (6,6 %)
тромботичного
процесу
на глибоку
венозну
систем
сервативне лікування. Таким чином, запобігти
працез- поширенню
з 121 пацієнта
VІІ групи,
а нефатальну
ТЕЛА
–
датність, а саме з нею пов’язана фізична актив- у 2 (1,7 %) пацієнтів.
попередити ТЕЛА, повністю відновити працездатність пацієнта та ліквідуват
ність, збільшилася практично у 3 рази.
Таким, чином, отримані кількісні резульХВН утати
віддаленому
періоді.демонструють високу ефекОцінюючи тяжкість захворювання ознаки
за трьопереконливо
ма складовими і підсумовуючи їх, отримані
тивність і доцільність застосування операційУ жодного оперованого пацієнта з ГВТФ у басейні ВПВ протягом року н
наступні результати: у пацієнтів до операції ного лікування гострого варикотромбофлебіту
спостерігали
вен та ТЕЛА.
В той
час як консервативн
клінічний рахунок склав від (10,21±2,55)
до утромбозу
басейні глибоких
великої підшкірної
вени
порівняно
з
(20,51±6,43), через 6 місяців після неї
–
від
ізольованим
консервативним
лікуванням,
які
лікування пацієнтів VІІ групи дозволило зменшити вираженість ХВН лише у 1
(5,27±0,78) до (13,44±3,21), а через 12 місяців – дозволяють добитися добрих найближчих та
рази. Тромбозвіддалених
глибоких вен,
на фоні антикоагулянтної
терапії, спостерігали у
від (2,59±0,76) до (8,24±2,17) балів. Найбільш
результатів
у більшості пацієнтів.
виражені ознаки ХВН спостерігали у пацієнтів
(6,6%) з 121 пацієнта VІІ групи, а нефатальну ТЕЛА – у 2 (1,7%) пацієнтів.
VІІ групи, які отримували лише консервативне
Висновки
Таким, чином,
отримані кількісні
результати
переконливо
демонструю
лікування, зокрема до лікування (20,37±6,21)
1. Операційне
лікування
гострого
варикобалів, а через 6 і 12 місяців – (17,81±5,49)
тромбофлебіту
у
басейні
великої
підшкірної
високу ефективність і доцільність застосування операційного лікування гостро
і (13,28±3,97) відповідно. Таким чином, після вени дозволяє знизити важкість хронічної веварикотромбофлебіту
у басейні великоїпротягом
підшкірної12
вени
порівняно
операційного лікування симптоми ХВН
спо- нозної недостатності
місяців
спо-з ізольовани
стерігали у 2-6 разів рідше, ніж після ізольовастереження
у
2-6
разів
та
лише
у
1,5
рази
–
консервативним лікуванням, які дозволяють добитися добрихпіснайближчих
ного консервативного лікування (рис. 1).
ля консервативного лікування.
віддалених
у більшості
пацієнтів.
Таким чином, при порівнянні результатів
ви- результатів
2. Найгірші
показники
зменшення хронічної
явили значне покращення стану пацієнтів за венозної недостатності, регресу клінічних проусіма параметрами кількісної оцінки ефектив- явів та відновлення працездатності спостеріганості лікування після операційного втручання. ли після консервативного лікування.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА СИМПТОМОВ
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА
В БАССЕЙНЕ БОЛЬШОЙ
ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ
С. С. Филип, И. И. Гаджега

QUANTITATIVE
EVALUATION OF
SYMPTOMS OF
CHRONIC VENOUS
INSUFFICIENCY AFTER
SURGICAL TREATMENT
OF ACUTE VARICOTHROMBOPHLEBITISIN
THE GREAT SAPHENOUS
VEIN BASIN
S. S. Filip, I. I. Hadzheha
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Реферат. Цель — провести количественную оценку симптомов хронической венозной недостаточности после хирургического лечения ГВТФ в бассейне большой подкожной вены.
Материалы и методы. Проведена количественная оценка результатов лечения 355 пациентов с ГВТФ в бассейне большой
подкожной вены. Из них у 234 (65,9 %) больных проведено хирургическое лечение ГВТФ. В зависимости от локализации и
метода лечения больные были разделены на семь групп.
Результаты. Общий клинический счет до операции составил от (11,71 ± 1,87) до (19,78 ± 5,74) баллов, а через 12 месяцев после операции он был самым высоким у пациентов
VII группы и составил (9,75±2,89) балла. Ограничение физической активности до операции у пациентов с ГВТФ составила
от (1,13±0,21) до (2,82 ± 0,38) баллов, а через 12 месяцев — от
(0,43 ± 0,19) до (1,05 ± 0,22) баллов. Оценивая тяжесть заболевания по трем составляющим, получены следующие результаты: у пациентов до операции клинический счет составил
от (10,21±2,55) до (20,51±6,43), через 6 месяцев после нее — от
(5,27 ± 0,78) до (13,44±3,21), а через 12 месяцев — от (2,59±0,76) до
(8,24±2,17) баллов.
Выводы. Полученные количественные результаты оценки
симптомов хронической венозной недостаточности убедительно демонстрируют высокую эффективность и целесообразность
применения операционного лечения ГВТФ в бассейне большой
подкожной вены по сравнению с изолированным консервативным лечением, которые позволяют получить хорошие ранние
и отдаленные результаты у большинства пациентов.
Ключевые слова: варикотромбофлебит, большая подкожная
вена, трансфасциальний тромбоз, тромбэктомия, кроссэктомия,
хроническая венозная недостаточность.
Summary. Objective. Toquantify the symptoms of chronic venous
insufficiency after surgical treatment of AVTF in the basin of the
great saphenous vein.
Materials and methods. The results of treatment of 355 patients with
AVTF in the basin of the great saphenous vein were quantified. Of
these, 234 (65.9 %) patients underwent surgical treatment of AVTF.
Depending on the location and method of treatment, patients were
divided into seven groups.
Results. The overall clinical score before surgery ranged from
(11.71±1.87) to (19.78±5.74) points, and 12 months after surgery it was
highest in patients of group VII and amounted to (9.75 ± 2.89)points.
Restriction of physical activity before surgery in patients with AVTF
ranged from (1.13±0.21) to (2.82±0.38) points, and after 12 months —
from (0.43±0.19) to (1.05±0.22) points . Assessing the severity of the
disease on three components, the following results were obtained: in
patients before surgery, the clinical score ranged from (10.21±2.55) to
(20.51±6.43,6) months after it — from (5.27±0.78) to (13.44 ± 3.21),
and after 12 months — from (2.59±0.76) to (8.24±2.17) points.
Conclusions. The obtained quantitative results of the assessment of
symptoms of chronic venous insufficiency convincingly demonstrate
the high efficiency and expediency of surgical treatment of AVTF in
large subcutaneous vein pools in comparison with isolated conservative treatment, which allows to obtain good early and long-term results in most patients.
Key words: acute varicothrombophlebitis, great saphenous vein, transfascial thrombosis, thrombectomy, krosektomiya, chronic venous insufficiency.
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