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Реферат
Мета. Вивчити якість життя хворих після оперативних втручань, виконаних з приводу венозних трофічних виразок ниж-
ніх кінцівок.
Матеріали і методи. Проведено аналіз даних 82 карток стаціонарних хворих, які протягом 2010 – 2017 рр. перебували 
на лікуванні у відділенні хірургії судин Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського з приводу веноз-
них трофічних виразок нижніх кінцівок (клас С5 за клініко–етіолого–анатомо–патофізіологічною класифікацією – СЕАР). 
Причину виникнення трофічних виразок у всіх хворих підтверджено виконанням ультразвукового дуплексного скануван-
ня артерій і вен таза та нижніх кінцівок. Після проведення відповідної консервативної терапії хворим виконували опера-
тивне втручання, направлене на усунення причин виникнення трофічних виразок. Усім пацієнтам з огляду на анатомічні 
особливості не було показано виконання ендовенозних термальних абляцій. У залежності від способів виконання опера-
тивних втручань пацієнти були розподілені на дві групи: 1–шу – 48 (58,5%) пацієнтів, хірургічне лікування яких передба-
чало виконання типових загальноприйнятих відкритих оперативних втручань за допомогою стандартного набору інстру-
ментів, і 2–гу групу – 34 (41,5%) пацієнти, яким оперативні втручання виконувалися із застосуванням розроблених нами 
пристроїв для розведення країв рани, виділення та перев’язки перфорантних і великої підшкірної вен, нетравматичного 
накладання швів на післяопераційні рани. Всі оперативні втручання хворим 2–ї групи виконувалися із ультразвуковим су-
проводом. Хворим обох груп з метою суб’єктивної оцінки якості життя за допомогою опитувальника CIVIQ (Chronic Insuf-
ficiency Venous International Questions) проводили анкетування до операції та через 1, 3 і 6 міс після її виконання.
Результати. Згідно з отриманими даними у хворих 2–ї групи була вища оцінка якості життя, оскільки у них швидше заго-
ювались виразки, зменшувалося відчуття болю і, як наслідок, покращувався їх психоемоційний стан. Крім того, 29 (85,3%) 
пацієнтів 2–ї групи зазначили, що навіть у разі збереження деяких симптомів їх суб’єктивні прояви зменшувалися, що при-
водило до покращення самопочуття. Отже, проведення лікування за запропонованими нами методиками сприяло підви-
щенню оцінки якості життя хворих із трофічними виразками нижніх кінцівок.
Висновки. Застосування розроблених нами пристроїв під час оперативного втручання на венозній системі нижніх кін-
цівок пришвидшує його виконання та зменшує травматичність. Це приводить до зменшення інтенсивності больових від-
чуттів, підвищення суб’єктивної оцінки якості життя у віддаленому післяопераційному періоді.

Ключові слова: венозні трофічні виразки; варикозне розширення вен; оперативне лікування; ускладнення; якість життя.

Abstract
Objective. To study the patients’ quality of life after operative interventions, performed for venous trophic ulcers of the lower 
extremities.
Маterials and methods. Analysis of data from 82 hospital cards of stationary patients was conducted. The patients were treated 
during 2010 – 2017 yrs in the Department of Vascular Surgery of Poltava Regional Clinical Hospital named after М. V. Sklifosovskyi 
for venous trophic ulcers of the lower extremities (Class С5 in accordance to Clinical–Etiological–Anatomical–Pathophysiological 
classification – СЕАР). The cause of trophic ulcers occurrence in all the patients was confirmed, using ultrasound duplex scanning 
of pelvic and the lower extremities arteries and veins. After conduction of certain conservative therapy the operative intervention, 
directed on elimination of the occurrence cause of trophic ulcers, was done. In all the patients the conduction of endovenous ther-
mal ablations was not indicated, taking into account the anatomic peculiarities presented. Depending on the methods of operative 
interventions performed, the patients were distributed into two groups: Group I – 48 (58.5%) patients, surgical treatment of whom 
consisted of typical conventional open operative interventions, using a standard set of instruments, while Group II – 34 (41.5%) 
patients, to whom operative interventions were done, using elaborated own gadgets for the wounds edges opening, dissection and 
ligation of perforant and large subcutaneous veins, nontraumatic suturing of postoperative wounds. All operative interventions in 
the Group II patients were performed, using ultrasonographic support. In patients of both Groups a subjective estimation of qual-
ity of life was conducted, using questionnaire CIVIQ (Chronic Insufficiency Venous International Questions) for interviewing pre-
operatively and in 1, 3 and 6 mo postoperatively.
Results. In accordance to data obtained, in patients of Group II the score in points of quality of life was higher, because in them 
the ulcers have healed faster, the pain sensation reduced, resulting in the psycho–emotional state improvement. Besides this, 29 
(85.3%) patients of Group II have noted, that even while some symptoms persisted, their subjective signs reduced, leading to the 
well–being improvement. The conduction of treatment in accordance to own procedures proposed have promoted the raising of 
the quality of life score in patients, suffering trophic ulcers of the lower extremities.
Conclusion. Application of gadgets of own elaboration during operative intervention on venous system of the lower extremities 
accelerates its performance and reduces traumaticity. This leads to reduction of the pain sensitivity intensity, raising of subjective 
estimation of quality of life in remote postoperative period.

Кeywords: venous trophic ulcers; venous varicosities; оperative treatment; complications; quality of life.
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Причинами виникнення трофічних виразок нижніх 

кінцівок (НК) венозного ґенезу є порушення відтоку ве-

нозної крові, яке проявляється декомпенсованими фор-

мами хронічної венозної недостатності в результаті вари-

козного розширення вен НК та після перенесеного тром-

бозу глибоких вен і виникнення посттромбофлебітично-

го синдрому. Хронічна венозна недостатність НК зустрі-

чається у 17,3% сільського населення і у 43,6% робітників 

промислових підприємств, а частота декомпенсованих 

форм захворювання серед них сягає 50%. У розвинених 

країнах Європи венозні трофічні виразки (ВТВ) виявля-

ють у 1 – 2% пацієнтів працездатного віку, а у хворих стар-

ше 70 років їх частота становить 4 – 5%. Причому очіку-

ється, що збільшення тривалості життя приведе до збіль-

шення на 20% кількості хворих із ВТВ [1, 2]. Серед євро-

пейського населення частота варикозної хвороби НК у 

пацієнтів старше 35 років становить 54,5% – у чоловіків 

та 76% – у жінок, причому кожен восьмий із них має за-

давнену форму з виникненням ВТВ [3].

Оцінюючи соціальну та медичну сторони, варто перш 

за все звернути увагу на якість життя (ЯЖ) пацієнтів із тро-

фічними виразками, перспективу лікування даної недуги 

та обсяг витрат на таке лікування [4].

Однак у наш час залишаються неповністю вивченими 

питання визначення ефективності лікування ВТВ НК. При 

цьому завжди необхідно враховувати не тільки об’єктивні 

дані, а й суб’єктивну думку, тобто як оцінюють самі паці-

єнти результати свого лікування. Важливо встановити, як 

лікування патології вен НК, особливо хірургічне, вплива-

тиме на ЯЖ хворих у віддаленому періоді. Як відомо, ЯЖ 

характеризується фізичним, психологічним, соціальним 

і емоційним чинниками стану людини при його суб’єк-

тивному відчутті, а також отриманим суб’єктивним задо-

воленням від різних напрямків життєдіяльності людини, 

наявністю відчуття щастя, ставленням до негативних і по-

зивних моментів життя. Всесвітня організація охорони 

здоров’я визначає ЯЖ як індивідуальний стан людини у 

суспільстві, ставлення її до культури, системи цінностей, 

цілей кожного індивідуума, його планів, можливостей, за-

гального задоволення та незадоволення [5].

До медичних аспектів ЯЖ відносять сприйняття паці-

єнтами симптомів та ознак захворювання, які обмежують 

їх функціональні можливості, та вплив лікування конкрет-

ного хворого безпосередньо на його життя. При цьому 

хвороби не тільки впливають на фізіологічний стан лю-

дини, а й приводять до змін її емоцій, психології поведін-

ки й нерідко соціального стану. Крім того, показники ЯЖ, 

як правило, є оцінкою не тяжкості захворювання, а того, 

як сам пацієнт переносить свою хворобу. Часто пацієнти, 

які мають подібний перебіг одного й того ж захворюван-

ня, по–різному оцінюють якість свого життя [6].

У пацієнтів із захворюваннями вен НК оцінка ЯЖ є не 

менш важливою, ніж дані об’єктивного огляду, особливо 

у пізні терміни після проведеного лікування [7, 8].

У медицині для оцінки ЯЖ здебільшого використо-

вуються опитувальники, які дозволяють проаналізувати 

суб’єктивні відчуття пацієнтів, пов’язані з результатами їх-

нього лікування. Однак за даними загальних опитувальни-

ків не можна об’єктивно оцінити всі особливості перебі-

гу конкретної патології, особливо якщо це стосується за-

хворювань вен НК, ускладнених ВТВ, покращення перебі-

гу яких настає протягом тривалого терміну лікування [9].

Найбільш характерним для оцінки ЯЖ хворих із пато-

логією вен НК є опитувальник CIVIQ (Chronic Insufficiency 

Venous International Questions), який відображає зміни клі-

нічної картини, що відбуваються протягом лікування таких 

пацієнтів [10, 11]. Він складається із 20 запитань щодо чо-

тирьох чинників (фізичний, психологічний, соціальний, 

больовий) стану людського організму, за відповідями на 

які оцінюють обмеження ЯЖ пацієнтів із явищами хроніч-

ної венозної недостатності НК [9]. Принцип дослідження 

за опитувальником CIVIQ полягає в тому, що покращення 

ЯЖ визначається зменшенням суми балів, а погіршення – 

її збільшенням. Так, у практично здорових людей сума ба-

лів перебуває у межах 20 – 40. Даний опитувальник показав 

себе як простий, надійний і чутливий до клінічних змін та 

рекомендований для визначення ЯЖ пацієнтів із патоло-

гією вен НК на тлі проведення лікування [11, 12].

Також у науковій літературі значна увага приділяється 

вивченню причин виникнення рецидивів варикозного 

розширення вен НК після виконання хірургічних втру-

чань з приводу даної патології. Вважається, що основни-

ми причинами виникнення рецидиву варикозних вен 

після оперативного лікування є недостатня діагности-

ка з недооцінкою неспроможності клапанів перфорант-

них вен та не виявлені рефлюкси по поверхневих венах, 

а також помилки, допущені під час виконання операцій 

[13, 14]. При цьому деякі автори вказують на те, що май-

же у чверті пацієнтів із рецидивом варикозне розширен-

ня вен можна пояснити неоваскуляризацією, а у решти – 

технічними помилками, допущеними під час виконання 

оперативних втручань [15].

Таким чином, ЯЖ є вагомим показником суб’єктивної 

оцінки пацієнтами стану свого здоров’я та ефективності 

лікування. Однак даних щодо критеріїв об’єктивної оцін-

ки змін ЯЖ після виконаного оперативного втручання у 

хворих із ВТВ НК у доступній науковій літературі вкрай 

мало, що змусило нас дослідити цю проблему.

Мета дослідження: вивчити ЯЖ хворих після оператив-

них втручань з приводу ВТВ НК.

Матеріали і методи дослідження
Проведено аналіз даних 82 карток стаціонарних хво-

рих, які протягом 2010 – 2017 рр. перебували на лікуван-

ні у відділенні хірургії судин Полтавської обласної клініч-

ної лікарні імені М. В. Скліфосовського з приводу ВТВ НК 

(клас С5 за клініко–етіолого–анатомо–патофізіологіч-

ною класифікацією – СЕАР). Причину виникнення тро-

фічних виразок у всіх хворих підтверджено виконанням 

ультразвукового дуплексного сканування артерій і вен та-

за та НК. Перед початком лікування всім пацієнтам визна-

чали локалізацію та площу ВТВ. Після цього проводили 
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відповідну консервативну підготовку, яка включала при-

значення флеботонічних засобів, нестероїдних протиза-

пальних препаратів, за показаннями – антибактеріальних 

(в залежності від чутливості мікрофлори), місцевого за-

стосування розчинів антисептиків, колоїдних пов’язок у 

залежності від стадії ранового процесу із застосуванням 

компресійної терапії. У результаті досягнення ефекту від 

консервативного лікування рановий дефект закривався 

чи значно зменшувалась його площа. Хворим із подаль-

шою позитивною тенденцією до загоювання виконували-

ся типові відкриті оперативні втручання, які були насам-

перед направлені на усунення причин виникнення ВТВ: 

кросектомії в поєднанні зі стрипінгом, операції за мето-

дами Бебкока, Нарата, Коккета. 

Критеріями включення хворих у дослідження були: на-

явність трофічних виразок у ділянці внутрішньої поверхні 

нижньої третини гомілки, причинами виникнення яких 

були варикозне розширення поверхневих вен та пост-

тромбофлебітична хвороба без оклюзії стовбурів магі-

стральних глибоких вен зі звитим ходом стовбура великої 

підшкірної вени на стегні, розширенням просвіту стовбу-

ра більше 20 мм у діаметрі, наявність варикозних вузлів ве-

ликої підшкірної вени починаючи з її гирла. Тобто даним 

хворим не було показано виконання ендовенозних тер-

мальних абляцій перш за все з огляду на анатомічні осо-

бливості. Критеріями виключення хворих із досліджен-

ня були: наявність цукрового діабету, гострого тромбозу 

глибоких вен, тромбофлебіту поверхневих вен, хроніч-

ної ниркової недостатності, оклюзивно–стенотичних 

уражень черевного відділу аорти, магістральних артерій 

таза та НК, розвиток протягом останнього року гострого 

порушення мозкового кровообігу чи інфаркту міокарда.

У залежності від способів виконання оперативних втру-

чань пацієнти були розподілені на дві групи: 1–шу – 48 

(58,5%) хворих, яким хірургічне лікування проводилося 

шляхом виконання типових загальноприйнятих відкри-

тих оперативних втручань за допомогою стандартного 

набору інструментів, і 2–гу – 34 (41,5%) хворих, яким опе-

ративні втручання виконувалися із застосуванням розро-

блених нами пристроїв для розведення країв рани, виді-

лення та перев’язки перфорантних вен і великої підшкір-

ної вени, нетравматичного накладання швів на післяопе-

раційні рани [16 – 18]. Усі оперативні втручання пацієн-

там 2–ї групи виконувалися із ультразвуковим супрово-

дом. Операції у 37 (77,1%) пацієнтів 1–ї та у 26 (76,5%) па-

цієнтів 2–ї групи виконані із застосуванням спинномоз-

кового знеболювання. Під внутрішньовенним наркозом 

із штучною вентиляцією легень прооперовані 8 (16,7%) 

хворих 1–ї та 3 (8,8%) хворих 2–ї групи.

Для суб’єктивної оцінки ЯЖ усім хворим за допомогою 

опитувальника CIVIQ проводили анкетування до операції 

та через 1, 3 та 6 міс після її виконання. Дане анкетування, 

яке передбачало отримання відповідей на сформульова-

ні запитання, надало можливість оцінити інтенсивність 

симптомів, характерних для явищ хронічної венозної не-

достатності НК. Запитання стосувалися скарг хворого на 

момент опитування щодо зміни характеру його трудової 

діяльності після операції, психологічного стану [19]. Для 

досягнення поставленої мети нами була запропонована 

таблиця, що складалася із 20 запитань та п’яти варіантів 

відповіді на кожне з них, які вибирав хворий власноруч за 

безпосередньої участі та під керівництвом лікаря–хірур-

га у форматі анкетування. Перші 10 запитань стосували-

ся фізичного стану хворого, наступні 10 запитань – пси-

хологічного стану. Запропоновані в опитувальнику відпо-

віді оцінювались пацієнтом 1 балом, якщо проявів не бу-

ло, 2 балами, якщо прояви були легкі, 3 балами – вираже-

ні, 4 балами – тяжкі, 5 балами – дуже тяжкі. Потім підрахо-

вувалась загальна кількість балів, якою пацієнт оцінив усі 

відповіді, і ділилася на 20. Отримана остаточна кількість 

балів розглядалася як індекс ЯЖ: 1 – 1,9 – відмінний; 2 – 

2,9 – добрий; 3 – 3,9 – задовільний; 4 – 5 – незадовільний.

Статистичне опрацювання отриманих даних проводи-

ли за допомогою пакета прикладних статистичних про-

грам SPSS для Wіndows 10.0 та STATISTICA 10.

Результати
У 1–й групі було 17 (35,4%) чоловіків і 31 (64,6%) жінка, 

середній вік яких становив (60,44 ± 1,3) року. У 2–й групі 

було 12 (35,3%) чоловіків і 22 (64,7%) жінки, середній вік 

яких становив (60,41 ± 1,5) року. У 18 (37,5%) пацієнтів 1–ї 

групи ВТВ розміщувалися на лівій, у 30 (62,5%) – на пра-

вій НК. У 2–й групі ВТВ на лівій НК відмічені у 12 (35,3%), 

на правій – у 22 (64,7%) пацієнтів. Шляхом збору анам-

незу встановлено, що тривалість захворювання на ВТВ у 

хворих 1–ї групи коливалась від 132 до 170 діб і в серед-

ньому становила (153,94 ± 1,46) доби, у хворих 2–ї гру-

пи – від 120 до 158 діб і в середньому становила (142,32 ± 

2,12) доби (р > 0,05). Отже, об’єктивне обстеження паці-

єнтів обох груп показало, що за статтю, локалізацією ВТВ, 

тривалістю захворювання та супутньою патологією дослі-

джувані групи були порівнянними.

У результаті проведеного консервативного лікування 

ВТВ загоїлися у 33 (68,8%) хворих 1–ї та у 23 (67,6%) хво-

рих 2–ї групи. У решти хворих площі ВТВ зменшилися до 

середніх та малих розмірів, що дозволило виконати опе-

ративні втручання на венах НК для усунення причин ви-

никнення трофічних розладів.

Середня тривалість оперативних втручань у пацієнтів 

1–ї групи становила (64,9 ± 1,65) хв, 2–ї – (50,1 ± 1,18) хв 

(р < 0,001). Середній термін стаціонарного лікування па-

цієнтів 1–ї групи становив (9,9 ± 1,05) ліжко–дня, 2–ї – 

(6,38 ± 1,06) ліжко–дня (р < 0,05). У ранньому післяопера-

ційному періоді спостерігали такі ускладнення оператив-

них втручань: гематоми за ходом післяопераційних ран 

– у 4 (8,3%) пацієнтів 1–ї та у 2 (5,9%) пацієнтів 2–ї групи; 

лімфорею – у 7 (14,6%) пацієнтів 1–ї та у 1 (2,9%) пацієнта 

2–ї групи; нагноєння ран – у 4 (8,3%) пацієнтів 1–ї групи.

Обговорення
Провівши аналіз даних анкетування, ми встановили, що 

до початку оперативного лікування більшість хворих 1–ї 
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та 2–ї груп скаржилась на біль (98,7%), відчуття тяжкості 

в НК (95,1%), набряк (81,7%) та судоми (68,3%). Крім того, 

усі обстежені пацієнти вказували на поганий психоемо-

ційний стан, зниження соціальної активності. Це дало під-

ставу стверджувати, що пацієнти обох груп мали тотожні 

скарги та симптоми захворювання. Так, до початку опе-

ративного лікування 34 (70,8%) хворих 1–ї та 25 (73,5%) 

хворих 2–ї групи оцінили ЯЖ як незадовільну, а 14 (29,2%) 

хворих 1–ї та 9 (26,5%) хворих 2–ї групи – як задовільну.

Через місяць після виконання оперативних втручань 

ЯЖ як незадовільну оцінили 30 (62,5%) пацієнтів 1–ї та 

16 (47,1%) пацієнтів 2–ї групи, як задовільну – 18 (37,5%) 

хворих 1–ї та 18 (52,9%) хворих 2–ї групи. Ці дані дають 

підстави стверджувати, що через один місяць після ліку-

вання оцінка ЯЖ пацієнтів відчутно не покращилася, ли-

ше незначно зменшилися больові відчуття.

Проведення анкетування через 3 міс показало значні 

зміни в оцінці ЯЖ. Як незадовільну ЯЖ оцінили 5 (10,4%) 

хворих 1–ї та 3 (8,8%) хворих 2–ї групи (р > 0,005), за-

довільну – 17 (35,4%) пацієнтів 1–ї та 4 (11,8%) пацієнти 

2–ї групи (р < 0,005); добру – 24 (50%) пацієнти 1–ї та 21 

(61,8%) пацієнт 2–ї групи; відмінну – 2 (4,2%) пацієнти 1–ї 

та 6 (17,6%) пацієнтів 2–ї групи. Тобто вже через 3 міс піс-

ля комплексного лікування спостерігалась позитивна ди-

наміка ЯЖ хворих як 1–ї, так і 2–ї групи.

Через півроку жоден пацієнт в обох групах не оцінив 

ЯЖ як незадовільну. Як задовільну ЯЖ оцінили 6 (12,5%) 

пацієнтів 1–ї та 2 (5,9%) пацієнти 2–ї групи; добру – 33 

(68,8%) пацієнти 1–ї та 19 (55,9%) пацієнтів 2–ї групи; 

відмінну – 9 (18,8%) пацієнтів 1–ї та 13 (38,2%) пацієн-

тів 2–ї групи.

Також через півроку пацієнти були оглянуті з проведен-

ням ультразвукового дуплексного сканування вен НК, яке 

виявило рецидив ВТВ у 3 (6,3%) пацієнтів 1–ї групи. У хво-

рих 2–ї групи рецидивів ВТВ не виявлено. Пояснюємо це 

тим, що у пацієнтів 1–ї групи не всі неспроможні перфо-

рантні вени на гомілці були перев’язані, що підтверджува-

лося результатами ультразвукового обстеження. Крім того, 

було простежено психологічний напрямок опитувальни-

ка у пацієнтів обох груп. Аналіз отриманих даних дозво-

лив зробити висновок, що психоемоційний стан хворо-

го повністю залежить від його фізичного стану.

Отже, згідно з отриманими результатами хворі 2–ї гру-

пи мали вищу оцінку ЯЖ, оскільки у них швидше загою-

валися виразки, зменшувалося відчуття болю і, як наслі-

док, покращувався їх психоемоційний стан. Крім того, 

29 (85,3%) пацієнтів 2–ї групи зазначили, що навіть у разі 

збереження деяких симптомів їх суб’єктивні прояви змен-

шувалися та покращувалося самопочуття. Усе це сприя-

ло підвищенню оцінки ЯЖ хворих із ВТВ НК, лікування 

яких було проведено за запропонованими методиками.

Висновки
1. Частота виникнення розповсюджених післяопера-

ційних ускладнень зменшується майже вдвічі у разі за-

стосування розроблених нами пристроїв на різних ета-

пах венектомії у хворих, яким протипоказано виконан-

ня ендовенозних термальних втручань.

2. Мінімізація травмування країв операційної рани, при-

скорення їх загоєння зменшують тривалість перебуван-

ня хворих у стаціонарі.

3. Застосування розроблених нами пристроїв для опе-

ративного втручання на венозній системі НК пришвид-

шує його виконання, зменшує травматичність. Це супро-

воджується зменшенням інтенсивності больових відчут-

тів, підвищенням суб’єктивної оцінки ЯЖ у віддаленому 

післяопераційному періоді.
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