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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 (Кулаков В.И., 2016). 

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 

(Василюк М.Д. и др., 1992; Куликова А.Н. и др., 2013; Мишалов В.Г. и др., 

2010; Мурашко А.В. и др., 2015; Коваль С.Д., 2015). 

Варикозна хвороба викликає естетичний дискомфорт, трофічні зміни 

тканин нижніх кінцівок, сприяє розвитку варикотромбофлебіту і 

тромбоемболій, які несуть небезпеку для здоров’я матері і плоду (Гудз І.М., 

2012; Кобза І.І. і ін., 2012; Сморжевський В.Й. і ін., 2017; Чернуха Л.М и др., 

2012; Fitridge R., 2013). 

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 (Моцюк Ю.Б. і ін., 2018). 

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 патологія 

вен малого тазу стає причиною виникнення хронічних болів у наступні роки 

життя (Мурашко А.В., и др., 2011; Петров В.В. и др., 2011; Шостак В.А., 2012). 

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 (Антонюк-Кисіль В.М. і ін., 2017). 

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 (Медведь В.І. і ін., 

2017; Aguilar-Ferrándiz M. et al., 2015). 
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Поява варикозного розширення підшкірних вен свідчить про 

несприятливий стан венозної системи у вагітної та морфологічну дисфункцію 

сполучної тканини (Гощинський В.Б. і ін., 2014; Krysa J. et al., 2012). 

Захворювання має спадкову схильність і при наявності ХЗВ у батьків підвищує 

ризик розвитку хвороби у вагітних до 60% (Гаврилов С.Г., 2018; Bharath V. et 

al., 2014; Eberhardt R.T. et al., 2014). 

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 державної реєстрації, 

терміни 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 у 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 тканин 

стінки вен, математично-статистичні (для опрацювання отриманих результатів). 
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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. 

Практичне значення одержаних результатів. Проведений аналіз 

частоти, причин, та особливостей клінічного перебігу варикозної хвороби у 

вагітних дозволив виробити алгоритм профілактики прогресування 

захворювання 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 
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«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 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 роботи, визначив мету і поставив 

завдання дослідження. Автор самостійно провів літературно-патентний пошук, 

вибір обсягу та методів дослідження, відбір та розподіл на групи тематичних 

хворих, здійснив дослідження і планування схем лікування. Здобувач провів 

клініко-функціональне обстеження вагітних і наступне ультразвукове 

дуплексне ангіосканування під контролем лікаря ультразвукової діагностики. 

Запропонував спосіб і пристрій для профілактики специфічних ранніх 

післяопераційних ускладнень лазерної коагуляції, взяв участь у розробці 

конструкції світловоду для ендоваскулярної хірургії, особисто обстежував і 

оперував хворих. Самостійно робив забір і підготовку біологічного матеріалу 

для гістоморфологічних досліджень. Розробив практичні рекомендації 

методики профілактики розвитку варикозної хвороби у вагітних, провів 

статистичну обробку даних, проаналізував одержані результати, підготував 

матеріали до публікацій. Разом із науковим керівником розробив алгоритм 

комплексного лікування вагітних і жінок репродуктивного періоду із 

варикозною хворобою. В опублікованих працях використано одержані 

здобувачем матеріали. Дисертант провів аналіз і узагальнення результатів 

дослідження, сформулював основні положення і висновки, написав усі розділи 

дисертаційної роботи. У публікаціях та патентах, виконаних у співавторстві, 

основні ідеї та розробки належать дисертанту. 

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 
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конференції «Актуальні питання сучасної хірургії» з міжнародною участю 

(м. Київ, 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 друкованих робіт, із 

яких 12 статей у наукових фахових виданнях України, (серед них 1 стаття у 

науковому фаховому виданні України, включеному до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus), 5 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях по тематиці дослідження, отримано 3 патенти на корисні моделі. 

Із опублікованих робіт 9 одноосібних. 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. У дослідженні використані дані 

обстежень та лікування 105 вагітних та жінок репродуктивного періоду, у яких 

діагностовано ВХВНК. В основу роботи покладено аналіз моніторингу вагітних 

та жінок репродуктивного періоду, аналіз результатів клінічних та 

інструментальних методів дослідження, аналіз оперативних втручань та 

моніторинг післяопераційного стану. У проспективне дослідження включено 54 

вагітних та 51 жінку репродуктивного періоду з ВХВНК класів С1-С4 за СЕАР. 

Перша група - 54 вагітних, у яких при постановці на облік в жіночій 

консультації діагностовано ВХВНК. У даній групі були використані 

консервативні методи профілактики прогресування ХЗВ під час вагітності. 

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

виявлено перед першою або наступною планованою вагітністю. Жінки даної 

групи були оперовані у плановому порядку на прегравідарному етапі. 

Контрольну групу склали 17 вагітних без ХЗВ, включені у групу 

досліджень спадкового фактору виникнення варикозного розширення вен. 

Критерії включення - вагітні із ХЗВ, виявлені при постановці на облік 

згідно з клініко-практичними рекомендаціями НАМН України і Асоціації 

ангіологів та судинних хірургів України [О.Ю. Усенко і ін., 2014]. 

Критерії виключення - вагітні та жінки репродуктивного періоду з 

гострим варикотромбофлебітом, перенесеним тромбозом глибоких вен, 

гепаторенальною дисфункцією, ВІЛ інфекцією, непогодження з планом 

лікування та відмова від участі в дослідженні. 

В час обстеження складали анкети, у які були внесені паспортні дані 

вагітних, вік, конституція, спадковий характер наявності ВРПВ у батьків та 

близьких родичів, особливості режиму роботи, перенесені екстрагенітальні та 

гінекологічні захворювання. 
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Клінічне обстеження включало детальну реєстрацію скарг і анамнезу. 

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. Вияснювали наявність симптомів ХЗВ - втому, 

важкість і набряки ніг, свербіж та гіперпігментацію шкіри, судоми м’язів. 

Всім вагітним проводили рутинні клініко-лабораторні обстеження крові і 

сечі, флюорографію легень та ЕКГ. Біохімічні аналізи крові включали 

дослідження рівня білку, глюкози, білірубіну, показників азотистого обміну 

(креатинін, сечовина). У комплекс передопераційних обстежень входило 

визначення груп крові, резус-фактору, рівня трансаміназ, маркерів вірусного 

гепатиту та RW, стан системи згортання крові. Клінічний діагноз виставляли 

згідно з міжнародною класифікацією CEAP. 

З метою визначення схильності вагітних до ХЗВ використано клініко-

генеалогічний метод, який дає змогу встановити спадковий характер 

захворювання, можливий ризик прояву у нащадків. Генеалогічний аналіз 

проводили у жінок з ідентифікованим ВРПВ у трьох-чотирьох поколіннях. 

Спадковий характер хвороби встановлювали за допомогою таблиць 

емпіричного ризику, значення якого залежало від сімейної частоти 

успадкування ознаки, статі пробанда, тяжкості ураження. 

Для оцінки стану венозного русла НК використовували УЗДАС та 

доплерівське картування 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. 

Структурні компоненти оцінювали у сірошкальному режимі зображень, 

гемодинамічні – за допомогою кольорової (CD) та імпульсно-хвильової (PWD) 

доплерографії. Обстеження дозволяло виявити: діаметри ВПВ/МПВ на всіх 

сегментах нижніх кінцівок; наявність та джерело рефлюксу по неспроможній 

ВПВ/МПВ; наявність та локалізацію НПВ і горизонтального рефлюксу; 

індивідуальні анатомічні особливості - характер вен і їх приток. 

Дані УЗДАС реєстрували у спеціальній формі, у якій вказано паспортні 

дані пацієнтки та обладнання, на якому проводили обстеження. У графічному 

вигляді реєстрували хід вен, локалізацію пронизних вен та патологічного 

рефлюксу і описували патологічні зміни. Перед операцією вимірювали 

очікувану довжину фрагменту вени, що підлягав лазерній коагуляції. 

Для морфологічного дослідження під час операції брали фрагменти ВПВ 

вени довжиною до 1,5 см у верхній третині стегна. 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 виготовленні мікропрепаратів використовували стандартні 

протоколи зневоднення на апараті «Thermo Scientific STP 20» із заливкою в 

парафін. Зрізи забарвлювали гематоксилін-еозином, пікрофуксином за 

методикою ван Гізона. Патологічні зміни оцінювали напівкількісним методом в 

залежності від ступеню флебосклерозу (слабо, помірно, виражені зміни). 
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Мікрофотографували зрізи стінки вен на світловому мікроскопі «CARL ZEISS 

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

Для проведення ЕВЛК використовували коагулятор лазерний 

універсальний «Ліка-хірург» з довжиною хвилі 1470 нм із ступінчатим 

регулюванням потужності випромінювання, контроль часу виконання 

процедури та контролер підрахунку дози випромінювання. 

Для ендоваскулярної хірургії нами запропоновано і розроблено світловод, 

який складається із багаторазової апаратної частини та одноразової стерильної 

одноразової операційної частини, з’єднаних оптичним коннектором (Патент 

№ 67273 від 10.02.2012). Така конструкція здешевлює вартість розхідних 

матеріалів і відповідно оперативного втручання. 

Для профілактики післяопераційних специфічних ускладнень ЕВЛК було 

запропоновано спосіб видалення продуктів коагуляції, які утворюються на 

робочому кінці світловоду під час роботи лазера з метою мінімізації попадання 

їх у венозну систему. [Патент № 111073 від 25.10.2016]. Запропонований спосіб 

реалізовано у розробленому нами пристрої для ендоваскулярної лазерної 

хірургії [Патент № 119240 від 25.09.2017]. Оперативне втручання із 

використанням запропонованого способу і пристрою проводили згідно 

стандартного протоколу операції за методикою стаціонару «одного дня». 

Для оцінки якості життя вагітних із ВХВНК, включених у дослідження, 

використали опитувальник «CIVIQ» (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire, 

2014), який дозволяє отримати характеристику основних показників життя при 

використанні консервативних методів лікування і дає змогу вивчити динаміку 

змін стану пацієнток після оперативного втручання. У обох групах вивчали в 

динаміці фізичний стан, больовий синдром, соціальну активність, 

психологічний комфорт. Опитування проводили багаторазово в різні терміни 

вагітності (20-22, 30-32 і 38-40 тижні вагітності), до і після оперативного 

втручання. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням 

комп’ютерних програм «SPSS 20.0 for Windows» та «Microsoft Excel». 

Результати досліджень та їх обговорення. Нами досліджено ризик 

виникнення ВХВНК у вагітних в залежності від наявності варикозу у родичів 

першої лінії. Досліджено генеалогічне дерево у 51 вагітної віком від 18 до 35 

років та у 17 вагітних без проявів ХЗВ. 

Вивчення родоводів показало спадковий характер формування ВХНК. У 

66,7% (n=34) вагітних виявлено наявність ВХНК у батьків, причому у 52,9% 

(n=18) з них прослідковано спадковий зв’язок по материнській лінії, у 29,4% 

(n=10) – по батьківській лінії. У 17,7% (n=6) ВРВНК виявили по лінії обох 

батьків. У цій групі ВР було максимально виражене у системі ВПВ, МПВ і вен 

промежини, причому у 7,8% (n=4) варикоз розвинувся на обох нижніх 

кінцівках. У 27,6% вагітних (n=14) із незначними проявами хвороби виявлено 

спорадичний варикоз у родичів ІІ і ІІІ ступенів споріднення. 

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

наявність варикозного розширення вен у другому поколінні в матері, батька, 

обох батьків або про наявність захворювання у сестер і братів батька чи матері 

та у третьому поколінні по батьківській чи материнській лініях. 
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Серед обстежених 9 вагітних жінок (17,6%) появу варикозу поєднували 

лишень із вагітністю і пологами без зв’язку із спадковим фактором, а 8 жінок 

(15,7%) не вказували на видиму причину захворювання. 

Підсумовуючи отримані результати, можна відзначити прямий зв’язок 

розвитку ВХ у вагітних та їх родичів І лінії, причому наявність ХЗВ одночасно 

по материнській і батьківській лініях вела до максимально (66,7%) виражених 

проявів хвороби. 

Наступним завданням стало вивчення особливостей перебудови венозної 

системи НК під час вагітності з використанням УЗДАС, яке відрізняється 

інформативністю, доступністю, високою чутливістю і специфічністю. 

Виявляли аномалії будови сафенофеморального гирла, аневризматичні 

розширення та недостатність клапану з рефлюксом крові до 1–1,5 секунд, 

звивистий стовбур ВПВ, множинні тонкостінні варикозні гілки в паховій 

ділянці та промежині, які особливо часто визначались у жінок із спадковою 

схильністю до ВХВНК. 

При повторних обстеженнях під час вагітності відмічено наростання 

варикозу у жінок, які не виконували профілактичних рекомендації (25 вагітних 

– 46,3%). У жінок, які виконували рекомендації в повному об’ємі (29 вагітних – 

53,7%), відмічено незначне прогресування варикозу (Рис. 1). 
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ЗМІНИ ДІАМЕТРІВ ВЕН У ВАГІТНИХ, 
ЯКІ ВИКОНУВАЛИ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗМІНИ ДІАМЕТРІВ ВЕН У ВАГІТНИХ,  ЯКІ  
ЧАСТКОВО ВИКОНУВАЛИ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 
Рис. 1. Динаміка змін діаметрів вен у групах вагітних 

  Примітка: * - достовірність: Р0,05. 

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

операцією виявлено регрес ВРПВ у порівнянні з періодом вагітності. 

Сонографічні зміни ВРПВ НК 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 ВПВ виявлено у всіх вагітних. Зміни були більше 

виражені у жінок із спадковою схильністю. У них виявляли ураження ВПВ із 

додатковими венами на стегні та комунікантними венами у верхній третині 

гомілки. У даної категорії переважав вертикальний рефлюкс до 2-3 секунд, 

який поширювався на весь сегмент кінцівки і після пологів зменшувався до 1-
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1,5 секунд (4 жінки – 28,6%). Варто відмітити, що довжина вертикального 

рефлюксу також зменшувалась. У 5 пацієнток (35,7%) із периферичною 

формою ураження судин вертикальний рефлюкс не визначався. 

МПВ сонографічно локалізувалась типово. Варикозну трансформацію 

МПВ протяжністю до однієї третини довжини сегменту виявлено у 6 

обстежених жінок (11,1%) І групи і 2 жінок (3,9%) ІІ групи. 

ВТВ свідчить про несприятливий морфологічний стан сполучної тканини 

(СТ) венозних стінок, який прогресує у час вагітності. Підтвердженням ролі СТ 

у розвитку ВХ є дані про те, що ХЗВ є одним із найчастіших системних проявів 

патології СТ (Потапов М.П., 2013; Тышкевич О.С., 2014). 

Метою наступного розділу роботи стала клінічна оцінка особливостей 

змін венозної стінки при ВРПВ у жінок репродуктивного періоду, які забирали 

для дослідження на час оперативного втручання. Макроскопічно видалені вени 

були звивисті, нерівномірно розширені з аневризматичними вип’ячуваннями 

витончених стінок - варикозними вузлами. 

При дослідженні фрагментів ВПВ у 8 спостереженнях (18,6%) були 

виявлені незначні морфологічні зміни. Мікроструктура стінки вен збережена, 

спостерігався міжм’язовий (інтерфасцикулярний) фіброз і ущільнені прошарки 

сполучної тканини між пучками гладких м’язів. Виявлені морфологічні зміни 

стінки вени були характерні для початкової стадії розвитку ХЗВ (клас С2 за 

СЕАР). Порівняльний аналіз результатів клінічних і морфологічних даних це 

підтверджує. Жінки цієї групи звернулись за медичною допомогою із 

компенсованими проявами ХВН. 

При гістологічному дослідженні 23 препаратів (53,5%) фрагментів ВПВ 

жінок із субкомпенсованою ХВН (клас С3 за СЕАР) виявлено значні зміни 

морфологічної структури у вигляді гіпертрофії гладких м’язів і флебосклерозу, 

який поєднувався із множинним вростання колагенових структур у 

гладком’язові пучки. Склеротичні зміни утворювали рубцеві поля із атрофією 

гладком’язових волокон, оточених рубцевою тканиною. У стінці вен 

спостерігали гіпертрофію ендотелію і мікрокрововиливи, у сполучній тканині 

виявляли відкладання гіаліну, поєднане із діеластозом. 

У 12 жінок - 27,9% (клас С3-С4 за СЕАР) виявлено множинні вогнища 

склерозу ВТВ. У гістологічних препаратах відмічали перебудову середньої 

оболонки вени з перевагою склеротичних змін. Стінка вени втрачала свої риси: 

від інтими до адвентиції розміщувалась щільна волокниста сполучна тканина, у 

якій розміщувались залишки атрофованих гладких м’язів. Відмічався гіаліноз 

артеріол русла стінки вени із розростанням в них СТ. Даний вид перебудови 

можна характеризувати як рубцевий склероз з гіалінозом і атрофією гладких 

м’язів з наступним її витонченням і розширенням. 

Таким чином, патоморфологічній картині ураження стінки ВПВ, на нашу 

думку, відповідають процеси, які характеризують прогресування ВХ і ХВН: від 

потовщення стінки вени за рахунок набряку і міжм’язового фіброзу при 

початкових проявах ВХ до сполучнотканинної перебудови всієї стінки вени, 

заміщення гладких м’язів щільною волокнистою сполучною тканиною і 

гіалінозом артеріол мікроциркуляторного русла стінки вени при суб- і 

декомпенсованих стадіях порушеннях венозного відтоку із нижніх кінцівок. 
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Клінічне прогресування ХВН при ВХ корелює із наростанням 

деструктивних морфологічних змін у стінці вен, що свідчить про незворотні 

морфофункційні зміни варикозно розширених вен (r ±0,05). 

Компресійна терапія ХЗВ у вагітних та жінок репродуктивного періоду з 

використанням медичного компресійного трикотажу була базовим методом 

лікування, який на час вагітності використовували самостійно, а після пологів 

поєднували з хірургічним лікуванням. При виявленні факторів ризику або вже 

наявного ВРПВ жінку попереджували про можливість прогресування патології 

і обґрунтовували необхідність активних профілактичних заходів під час даної 

вагітності. 

Вагітним із ХЗВ рекомендували медичний трикотаж ІІ класу компресії, 

який відповідав стандарту «RAL-GZ 387», мав сертифікат екологічної безпеки 

«Oeko-Tex Standard 100» і був зареєстрований в Україні. Його використовували 

згідно стандартних рекомендацій. 

Наступним елементом консервативної терапії була лікувальна 

фізкультура. У основі позитивного ефекту лікувальної фізкультури лежать два 

механізми: 

Гідростатичне розвантаження, яке передбачає покращання відтоку 

крові із використанням сили тяжіння, до якого відноситься підвищене 

положення кінцівок під час сну і відпочинку. 

Динамічне розвантаження венозного русла, яке здійснюється при ходьбі, 

коли включається м’язовий насос, що активує відтік крові по глибоких венах, 

розвантажуючи при цьому поверхневі. Вагітним, які вимушені протягом 

робочого дня сидіти, рекомендували 10-15-ти хвилинні прогулянки через кожні 

1-1,5 години і тильно-підошовні згинання стоп для активізації м’язів гомілок. 

Основним завданням і моментом запропонованої медикаментозної терапії 

є зменшення асоційованих із ХЗВ симптомів, зокрема підвищення тонусу 

венозної стінки, збільшення її толерантності до гіпертензії і розтягнення. 

Рекомендували обмежене використання препаратів, які не проникають через 

плацентарний бар’єр в період вагітності та у грудне молоко в період лактації. У 

І триместрі вагітності фармакотерапія з позиції безпеки ембріону була 

протипоказана. 

Фармакотерапію на час вагітності використовували у ІІ-ІІІ триместрах 

при виражених симптомах і не використовували при відсутності порушення 

венозного відтоку: до призначень включали препарат на основі 

мікроіонізованої очищеної флавоноїдної фракції діосміну і гесперидину 

Детралекс (рівень доказовості «А») по 1 таблетці 2 рази на добу 3-4 тижні. 

При виборі методу ведення пологів у жінок із ХЗВ з врахуванням 

акушерських показань рекомендували віддавати перевагу самостійним пологам 

через природні шляхи з компресійним трикотажем. 

Результати анкетування якості життя за даними опитувальника «CIVIQ» 

через місяць після першого відвідування і перед пологами показали достовірне 

поліпшення усіх параметрів якості життя у вагітних, які постійно, згідно 

рекомендацій, використовували комплекс лікувальних заходів у порівнянні з 

вагітними, які не дотримувались у повному об’ємі запропонованих 

превентивних заходів профілактики. 
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У обох групах спостережень показник категорії болю і фізичного стану 

був стабільний, а найбільш виражена динаміка прогресування дискомфорту 

спостерігалась у психологічній категорії (Рис. 2). 
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CIVIQ-0 - якість життя 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. 
 

Рис. 2. Зміна динаміки якості життя в групах вагітних 

  Примітка: * - достовірність: Р0,05. 

 

Поліпшення параметрів якості життя при використанні комплексу 

лікувально-профілактичних заходів при ХЗВ НК 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, сприяють нормальному 

протіканню вагітності і післяпологового 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. Оперативне 

втручання виконували за методикою стаціонару «одного дня». 

Хірургічне лікування ВХНК виконано у 7 пацієнток (13,7%) до першої 

вагітності, 11 операцій (22,6%) - у період між вагітностями та 33 (63,7%) жінки 

- після завершальної вагітності. При виборі методики лікування 

використовували ЕВЛК у поєднанні з мініфлебектомією. 

Необхідно відмітити, що ЕВЛК викликає ряд специфічних ускладнень. 

Зокрема, при УЗ контролі під час коагуляції в робочій зоні світловоду 

візуалізуються множинні бульбашки газу, які переміщуються у 
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проксимальному напрямку і потрапляють через сафено-феморальне гирло в 

глибокі вени. Після операції більшість пацієнтів відмічали неприємний 

«металевий» присмак у роті (84,1%), «важкість» при диханні (72,3%), біль 

голови (68,4%), запаморочення (52,7%), загальне нездужання (36,5%), нудоту 

(28,6%). Ці симптоми утримувались від 2-3 до 6-7 днів і створювали 

дискомфорт у ранньому післяопераційному періоді. 

Для профілактики розвитку специфічних ускладнень ми використовували 

запропонований спосіб і пристрій для активного видалення продуктів 

вапоризації і карбонізації із зони лазерної коагуляції через дренажну систему, 

з’єднану з джерелом вакууму - хірургічним вакуумним відсмоктувачем. 

Евакуація продуктів лазерної коагуляції із зони операції попереджувала 

можливість їх попадання у венозну систему і розвиток специфічних ускладнень 

ЕВЛК, що покращувало протікання раннього післяопераційного періоду. 

Операцію із використанням запропонованого пристрою проводили згідно 

стандартного протоколу. Вводили у вену еластичний катетер із світловодом в 

його просвіті і з’єднували канюлю катетера з відсмоктувачем. В процесі ЕВЛК 

видаляли продукти коагуляції через систему, з’єднану з джерелом вакууму. 

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 1. 

Таблиця 1. 

Частота виникнення специфічних ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції  

у групах оперованих 

Характер післяопераційних ускладнень 
І група 

(n=26) 

ІІ група 

(n=25) 

«Металевий присмак» у роті 3 (11,5%) 21 (84,1%) 

«Важкість» при диханні 1 (3,8%) 18 (72,3%) 

Біль голови 2 (7,7%) 17 (68,4%) 

Запаморочення 1 (3,8%) 13 (52,7%) 

Загальне нездужання 2 (7,7%) 9 (36,5%) 

Нудота 1 (3,8%) 7 (28,6%) 

 

Примітка: * - достовірність: Р0,05. 

 

Виявлене за даними опитувальника «CIVIQ» швидке покращання стану 

оперованих свідчить про ефективність вибраної тактики хірургічного лікування 

ВРПВ НК з використанням ЕВЛК як малоінвазивної «офісної» методики в 

умовах хірургічного стаціонару «одного дня», яка дозволяє швидко 

реабілітуватись після оперативного лікування. 

Середня тривалість відновлення трудової активності після ЕВЛК значно 

менша у порівнянні із стандартною флебектомією. На другий день після 

операції пацієнти можуть вести звичайний спосіб життя. Косметичні і естетичні 

результати оперативного втручання за всіма критеріями також перевищують 

операцію флебектомії. Перевагою лазерних методик є малоінвазивність і 
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можливість у будь який час при необхідності повторно використати їх в 

амбулаторних умовах, що важливо при спадковій схильності до захворювання і 

імовірності рецидиву. 

Оцінку параметрів якості динаміки змін стану пацієнток після 

оперативного лікування проведено з використанням опитувальника «CIVIQ» 

подано на рис. 3. 
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CIVIQ-0 - якість життя перед операцією; CIVIQ-1 - опитування через тиждень після 

операції; CIVIQ-2 – опитування через місяць; CIVIQ-3 – опитування через 3 місяці; 

CIVIQ-4 – опитування через 6 місяців після операції. 
 

Рис. 3. Зміна динаміки якості життя в групах оперованих 

Примітка: * - достовірність: Р0,05. 

 

Результати виконаних досліджень свідчать, що ЕВЛК 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 ХЗВ НК на прегравідарному етапі. 

Розроблений алгоритм зменшує швидкість прогресування ВХВНК у час 

вагітності і кількість ускладнень, пов’язаних із даною патологією, а при 

необхідності оперативного лікування у після пологів – зменшує травматичність 

втручання, кількість ускладнень, покращує естетичні результати лікування, 

скорочує терміни реабілітації і відновлення працездатності.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація містить теоретичне обґрунтування і практичне вирішення 

актуального завдання покращення результатів лікування варикозної хвороби 

нижніх кінцівок у вагітних та жінок репродуктивного періоду шляхом розробки 

алгоритму планового комплексного 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 

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 84,1% до 11,5% (р0,05), «важкість» при диханні 

із 72,3% до 3,8% (р0,05), біль голови із 68,4% до 7,7% (р0,05). 
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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. 

 

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 використанню малоінвазивних ендоваскулярних 

лазерних технологій 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». 

 

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. 
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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 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, 6 місяців та через 1 рік. 
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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 

(доктор філософії) за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія» (14.01.00 – Клінічна 

медицина). – Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ 

України, Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертація присвячена покращенню результатів лікуванню варикозної 

хвороби у вагітних шляхом оптимізації діагностично-лікувальної тактики та 

вдосконалення методів хірургічного лікування. Новизна роботи полягає у 

комплексному підході до розв’язання науково-практичного завдання, що 

передбачає покращання якості життя вагітних із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок шляхом впровадження в практику тактики лікування в залежності від 

фізіологічного стану жінки. Представлено лікувальну програму в час вагітності, 

в яку ввійшли консервативні методи лікування, лікувальна фізкультура і 

фармакотерапія. Встановили оптимальні терміни хірургічного лікування з 

використанням удосконалених сучасних малоінвазивних технологій. 

Ключові слова: вагітність, варикозна хвороба нижніх кінцівок, 

діагностика, профілактика, комплексна терапія, хірургічне лікування, алгоритм 

лікування, оцінка якості життя. 
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Крыса Б.В. Клиническое течение и хирургическое лечение 

варикозной болезни нижних конечностей у беременных женщин. - 
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Клиническая медицина). - Ивано-Франковский национальный медицинский 

университет МОЗ Украины, Ивано-Франковск, 2019. 

Диссертация посвящена улучшению результатов лечения варикозной 

болезни у беременных путем оптимизации диагностично-лечебной тактики и 

усовершенствования методов хирургического лечения. Новизна работы 

заключается в комплексном подходе к решению научно-практического задания, 

которое предусматривает улучшение качества жизни беременных с варикозной 

болезнью нижних конечностей путем внедрения в практику лечебной тактики в 

зависимости от физиологичного состояния женщины. Представлено лечебную 

программу, в которую вошли консервативные мероприятия, лечебная 

физкультура, фармакотерапия. Установили оптимальные сроки хирургического 

лечения с использованием улучшенных современных малоинвазивных 

технологий 

Ключевые слова: беременность, варикозная болезнь нижних 

конечностей, диагностика, профилактика, комплексная терапия, хирургическое 

лечение, алгоритм лечения, оценка качества жизни. 

 

SUMMARY 

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

lower extremities of pregnant women. - Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

Candidate of Medical Science (Ph. D.) thesis in specialty 14.01.03 Surgery 

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

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

The dissertation is devoted to improvement of treatment of lower extremity 

varicose vein disease of pregnant women by optimizing the tactics of diagnostics and 

treatment and improvement of surgical treatment methods. The work's novelty 

implies a comprehensive approach to the scientific and practical task implying the 

improvement of life quality of pregnant women with lower extremity varicose vein 

disease by introducing treatment tactics based on the women's physiological state. 

Hereditary history analysis (n=71) revealed that varicose vein disease has a 

high probability rate if present in parents. Particularly, 66.7 % of the screened women 

had mothers, fathers or both parents suffering from it: 52.9 % of mothers had it, 

29.4 % of fathers had it, and the percentage for both parents was 17.7. 

Varicose vein disease manifested itself in the second trimester and progressed 

during later terms. Ultrasonic examination revealed such vein transformations during 

pregnancy: thinning walls, vertical and horizontal backflows and aneurysmal 

dilations. After the labor, varicose vein disease responded: more prominently in 

proximal hip segment (31.9 %) and saphenofemoral ostium (24.6 %) and to a lesser 

degree in shinbone segment (9.7 %). 
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As varicose vein diseased progressed, vein walls became subject to 

degeneration destruction of hyalinosis, and smooth muscle fibers were replaced by 

fibrous connective tissue. Chronic venous insufficiency progressed together with 

morphological destruction and indicated irreversible morphofunctional vein wall 

changes. 

We used system analysis to develop an organization model of pathology 

progress prevention and treatment. The basis of the treatment program for vein 

diseases of pregnant women implied conservative measures, particularly, elastic 

compression of lower extremities, exercise therapy and pharmaceutical treatment. 

Pathogenetically justified component of conservative treatment implies 

compressive therapy during the entire pregnancy term. An optimal variant includes 

elastic tights for pregnant women with graduated compression pressing legs in right 

places and supporting stomach. They are predominantly indicative for women with 

varicose vein disease of lower extremities and crotch. 

The basis of exercise therapy is the mechanism of hydrostatic unloading of 

venous bed by lifting the extremities during sleep and rest and dynamic unloading 

while walking. They switch on the muscle pump activating blood outflow in deep 

veins. Pharmaceutical treatment of pregnant women was used in the second and third 

trimester for obvious symptoms of chronic venous insufficiency. 

The prevention and treatment complex we offered decelerated the progress of 

varicose vein disease and improved life quality of pregnant women (p0.01). In 

selecting labor management method of women with vein diseases, spontaneous labor 

per vias naturales was preferred with elastic compression of lower extremities. 

Varicose vein disease was treated surgically prior to planned pregnancy or after 

the labor, at the end of lactation period. Choosing the treatment method, we preferred 

modern minimally invasive interventions. The preferred operation was endovenous 

laser ablation using the offered device minimizing permeation of coagulation 

products from the surgery zone into the venous bed and decreasing the number of 

early specific post-operation complications of laser ablation, particularly, metallic 

flavor, from 84 % to 11.5 % (р0,05), complicated breathing from 72 % to 3.8 % 

(р0.05), and headache from 68 % to 7.7% (р0.05). 

Women who used the complex prevention of further varicose vein disease 

during pregnancy and underwent minimally invasive surgical intervention after the 

labor noted a great improvement of life quality in all the examined categories, which 

reached 28.7 % (р0.05) immediately after the operation and totaled 37.5 % (р0.05) 

and 56.8 % (р0.05) after 3 and 6 months, correspondingly, for all indicators. 

The algorithm of the tactics of varicose vein disease treatment of pregnant 

women and women of reproductive age corresponds to the pathogenic trend of 

treating chronic lower extremities vein diseases and details the tactics of 

implementing modern minimally invasive endovascular laser technologies. 

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

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

quality assessment.   



21 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВПВ - велика підшкірна вена 

ВХ - варикозна хвороба 

ВХВ НК - варикозна хвороба вен нижніх кінцівок 

ВРПВ - варикозне розширення підшкірних вен 

ВТВ - варикозна трансформація вен 

ЕВЛК - едовенозна лазерна коагуляція 

МПВ - мала підшкірна вена 

НК - нижні кінцівки 

НПВ - недостатні пронизні вени 

СТ  сполучна тканина 

УЗДГ - ультразвукова доплерографія 

УЗДАС - ультразвукове дуплексне ангіосканування 

ХВН - хронічна венозна недостатність 

ХЗВ - хронічні захворювання вен 

СЕАР - 
міжнародна класифікація ХЗВ НК (Clinical, Ethiological, 

Anatomical, Patophysiological) International Consensus (1994) 

CIVIQ  опитувальник якості життя хворих із ХЗВ НК - Chronic 

Venous Insufficiency Questionnaire 
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