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Спосіб належить до медицини, а саме до судинної хірургії, і може бути успішно 
застосований для лікування венозних трофічних виразок на фоні варикозного розширення вен. 

Проблема лікування трофічної виразки на сучасному етапі стоїть дуже гостро. Незважаючи 
на широкий арсенал різноманітних способів лікування дана проблема залишається і сьогодні 
актуальною. Про це говорить той факт, що у 12,9 % хворих на варикозне розширення вен 5 

нижніх кінцівок, його перебіг ускладнюються появою трофічних виразок нижніх кінцівок [1]. 
Як відомо, сама трофічна виразка є середовищем для бактеріального забруднення і місцем 

їх розмноження та розвитку. Мікробіологічна характеристика трофічної виразки венозної 
етіології є дуже різноманітною. В більшості випадків у виділеннях із трофічної виразки 
переважає золотистий стафілокок (41,86 %) [2]. Однак ми часто забуваємо про іншу флору, яка 10 

також вносить вагомий внесок в патогенез перебігу трофічної виразки. 
Важкість антибактеріального лікування трофічних виразок полягає в тому, що поряд з 

бактеріальною флорою паразитують і грибки [3], роль яких в більшості випадках 
недооцінюється, оскільки вони не так часто висіваються. Відмічено, що із виділень трофічної 
виразки нерідко визначається грибок роду Candida, а на дистальних ділянках стоп є мікотичні 15 

ураження шкіри, що може і спричиняти хронізацію процесу [4]. 
Відомий спосіб лікування трофічної виразки, який взято за прототип, є використання 

метилурацилової мазі, яка містить 10 % метилурацилу і має протизапальну дію, стимулює 
загоєння ран та пошкоджень шкіри. Однак нема жодної згадки щодо впливу її на мікотичну 
флору, а при її використанні не завжди ми досягаємо корисного кінцевого результату. 20 

Задачею корисної моделі, що заявляється є покращення результату лікування хворих з 
трофічними виразками. 

Згідно з корисною моделлю, додатково використовують антибактеріальну мазь під торговою 
назвою "Бактробан", що містить антибіотик мупіроцин, який окрім впливу на бактерільну флору 
згубно діє і на мікотичне забруднення [6]. 25 

Даний спосіб використаний на 35 хворих, які проходили лікування з приводу трофічних 
виразок на фоні варикозного розширення вен нижніх кінцівок [5]. 

Спосіб здійснювався наступним чином. 
Після ліквідації гнійно-некротичних мас тонким шаром на марлевих салфетках ми накладали 

мазь "Бактробан" з заміною через день. Через п'ять днів використання даного препарату 30 

відмічалось значне пожвавлення розвитку грануляцій, а через 8-12 днів від початку лікування 
відмічалось поява крайової епітелізації виразки, чого не відмічалося при використанні мазі, яка 
вибрана за прототип. Побічних ефектів не відмічено. 

Спосіб може бути рекомендованим для комплексного лікування при мікотичних ураженнях 
венозних трофічних виразок. 35 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб лікування трофічних виразок при варикозній хворобі нижніх кінцівок шляхом проведення 
комплексного медикаментозного лікування, який відрізняється тим, що додатково 
використовують мазь комплексної дії "Бактробан", яка має як антибактеріальний, так і 5 

антимікотичний лікувальним ефект. 
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