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Актуальність  

Судинні захворювання кінцівок досить поширена патологія, з якою, у 

першу чергу, найчастіше мають справу хірурги, сімейні і дільничні лікарі, а 

також лікарі швидкої і невідкладної допомоги. Артеріальні тромбози і 

емболії магістральних судин – це розділ ургентної хірургії судин, яка до цих 

пір є досконало невирішеною проблемою. Це і велика смертність (від 20 до 

35%), велика частота ампутацій кінцівок на ґрунті гангрени, втрати 

працездатності, значний вихід на інвалідність, що погіршує якість життя 

хворого. Своєчасне діагностування гострої артеріальної ішемії, скорочення 

часу для діагностики і надання кваліфікованої медичної допомоги 

обумовлюють збереження кінцівок і значно покращують соціальні проблеми 

хворого. 

 

Учбові цілі: 

- навчити студентів розпізнавати симптоми гострої артеріальної 

ішемії, 

- вміти диференціювати тромбози і емболії артеріальних судин, 

- вміти визначати місце ураження судин, 

- навчити студентів самостійно  вибирати метод оперативного 

хірургічного втручання, 

- знати методи хірургічного лікування тромбозів, емболій, 

- проводити необхідну консервативну терапію (тромболітики, 

антикоагулянти, антиагреганти, спазмолітики та ін.). 

 

Студент повинен знати: 

- артеріальну та венозну системи кровообігу, 

- визначення гострої артеріальної ішемії, 

- причини тромбоутворення, 

- морфологічні зміни тканин при гострій артеріальній непрохідності, 

- причини розвитку синдрому гострої артеріальної ішемії, 

- визначення та причини артеріальної емболії, 

- класифікацію гострої артеріальної ішемії (В.С.Савельєв, 1978), 

- симптоми та клінічний перебіг гострої ішемії кінцівки, 

- варіанти клінічного перебігу та ускладнення, 

- діагностичний алгоритм обстеження хворого, 

- диференційну діагностику тромбозу, емболії, спазму артерій 

кінцівок, 

- тактику і вибір методу лікування. 

 

Студент повинен вміти: 

- визначати пульсацію на кінцівках, 

- визначати порушення аретіального кровообігу, 

- діагностувати причини артільної емболії і тромбозу, 

- визначати клінічні ознаки гострої артеріальної ішемії,  
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- проводити трактовку доповнюючих методів обстеження 

(коагулограма, УЗД судин, ангіографію судин), 

- вміти визначати тонічне розташування тромба та ембола, 

- вміти сформулювати діагноз порушення артільного кровообігу. 

- провести диференційну діагностику тромбозу, емболії, спазму 

артерій кінцівок, 

- вміти розробити тактику вибору метода хірургічного лікування, 

- провести антикоагулянтну терапію або тромболізис. 

 

Зміст теми 

Гостра артеріальна непрохідність 

Гострою артеріальною непрохідністю вважають раптове припинення 

кровообігу в магістральній артерії внаслідок її емболії або тромбозу на тлі 

інших захворювань. 

Етіологія і патогенез 

У 80-93 % випадків причиною артеріальних емболій є захворювання 

серця, зокрема атеросклеротичний кардіосклероз, гострий інфаркт міокарда, 

ревматичні мі тральні вади тощо. 

При емболії артерій кінцівок за браком часу можливості розвитку 

колатерального кровообігу завжди обмежені.. 

При гострих тромбозах передумови посилення колатерального 

кровообігу в переважній більшості випадків формуються в процесі 

прогресування основного захворювання (облітеруючий атеросклероз, 

артеріїт тощо). Цьому також сприяє збільшення притоку артеріальної 

крові проксимальніше рівня оклюзії. 

Причини внутрішньосудинного тромбоутворення встановлені Р. 

Вірховим (1856), що об'єднав їх у загальновідому тріаду: пошкодження 

судинної стінки, зміни складу крові та порушення кровообігу. В 90 % 

випадків причиною артеріальних тромбозів є .атеросклероз. 

Патоморфологія 

У пацієнтів із гострою артеріальною непрохідністю вже в перші 

хвилини спостерігають гістохімічні й ультраструктурні зміни тканин, що 

вказують на їх ішемію: відсутні цитохром, сукцинатдегідрогеназа, глікоген і 

наявна деструкція мітохондрій. У подальшому виникають дистрофічні, 

кекробіотичні, некротичні процеси, а також інфаркти, геморагії та гангрена. 

Класифікація гострої ішемії кінцівки 

В основу класифікації за B.C. Савельєвим і співавт. (1973) покладено 

клінічний перебіг захворювання (табл. 1). 

Таблиця 1 

Ступінь ішемії кінцівки Основна ознака 

ІН (ішемія напруги) Відсутність ознак ішемії у стані спокою 

(поява їх тільки при навантаженні) 

І А Відчуття оніміння, похолодання, 

парестезії 



 4 

І Б Біль 

II А Парез 

II Б Плегія 

III A Субфасціальний набряк м'язів 

III Б Парціальна контрактура 

III В Тотальна контрактура 

Симптоматика і клінічний перебіг 

Суб’єктивні ознаки гострої ішемії кінцівки. Біль в ураженій кінцівці в 

більшості випадків є чи не першою ознакою гострої артеріальної 

непрохідності. Особливо вираженим він буває при емболіях. Початок 

захворювання в таких випадках завжди раптовий, хоча сила болю може бути 

різною. Разом із тим, при гострих тромбозах магістральних артерій больовий 

синдром у переважній більшості випадків розвивається поступово. На 

початкових стадіях його інтенсивність виражена незначно, потім вона 

наростає, і в подальшому він може нічим не відрізнятися від подібного при 

емболії. Характер такого синдрому насамперед зумовлений незначним 

артеріальним спазмом і прямо залежить від ступеня ішемії тканин. 

Відчуття оніміння, похолодання, парестезії з'являються у хворих як при 

емболії, так і при гострому тромбозі. Вони звичайно скаржаться на відчуття 

"повзання мурашок", "проходження електричного струму" в кінцівці, 

"поколювання голками". Ступінь вираження вказаних скарг часто залежить 

від психологічної рівноваги хворих. 

Об'єктивні ознаки гострої ішемії кінцівки. Зміна кольору шкірних 

покривів. На початку захворювання спостерігають помірну блідість шкіри. 

Потім до неї приєднується синюшність, яка при значно вираженій ішемії 

зумовлює "мармуровий малюнок" шкіри. 

Зниження шкірної температури відзначають майже в 100 % випадків. 

її коливання набувають широкого діапазону, тому вимірювати температуру 

завжди треба в симетричних ділянках хворої і здорової кінцівок. 

Розлади чутливості також постійно супроводжують гостру ішемію 

кінцівки. На початкових стадіях артеріальної оклюзії знижується поверхнева, 

а згодом, при наростанні ішемії, і глибока чутливість. При тривалій і значній 

ішемії настає повна анестезія. 

Порушення активних рухів у суглобах кінцівки є характерними для 

ішемії. Вони можуть проявлятися або у вигляді обмеження (парез), або як 

відсутність (плегія) активних рухів, причому спочатку в дистальних, а згодом 

і в проксимальних суглобах. 

Болючість при пальпації ішемізованих м'язів вказує на несприятливий 

перебіг гострої ішемії кінцівки і звичайно виникає при тяжкій її формі. 

Субфасціальний набряк м'язів зустрічається при задавненій, тривалій, 

сильно вираженій ішемії. Він переважно "щільний" і не поширюється вище 

колінного суглоба на ногах і вище ліктьового на руках. 
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Ішемічна м'язова контрактура, як правило, вказує на початок 

некробіотичних явищ у кінцівці. Розрізняють парціальну (часткову) 

контрактуру окремих суглобів, при якій пасивні рухи не можливі, а спроба 

активних рухів болюча, і тотальну (повну) контрактуру, при якій рухи не 

можливі у всіх суглобах. 

Клінічні прояви ішемії найбільш виражені в дистальних відділах 

кінцівки. їх проксимальна межа завжди знаходиться нижче рівня оклюзії, 

проте чітко визначити її в багатьох випадках неможливо. 

Варіанти клінічного перебігу й ускладнення 

Гостра оклюзія біфуркації аорти характеризується клінічними 

проявами Ішемії обох кінцівок, передньої черевної стінки, органів малого 

таза та дистальної частини спинного мозку. 

Гостра, оклюзія стегнової артерії, як правило, розвивається в місці 

відходження глибокої артерії стегна. Верхня межа порушення кровообігу 

знаходиться між верхньою і середньою третинами стегна. У всіх випадках 

вчасно не лікованої хвороби рухи в гомілково-ступневих суглобах і пальцях 

ступні відсутні, і лише у 28-30 % хворих цей симптом можна спостерігати і в 

колінному суглобі. 

Гостра оклюзїя підколінної артерії здебільшого виникає на рівні 

трифуркації, що знаходиться на 6-7 см нижче підколінної ямки. Верхня межа 

порушення чутливості локалізована між верхньою і нижньою третинами 

гомілки. Зміни моторних функцій, як правило, не виходять за ділянку 

гомілково-ступневого суглоба. 

Для оклюзії артерій верхніх кінцівок характерним є те, що гостра 

ішемія виникає в молодому віці (до 35-40 років) і при відсутності будь-яких 

захворювань серця. В анамнезі в деяких випадках можна виявити явища 

плекситу або шийно-грудного радикуліту, нерідко при обстеженні 

надключичної ділянки виявляють згладженість або ж вибухання 

надключичної ямки, при пальпації якої визначають щільний утвір із 

пульсацією. 

Класифікація варіантів перебігу гострої ішемії кінцівки 

Таблиця 2 

Гостра наростаюча ішемія 

кінцівки 

Гостра ішемія 

кінцівки з помірною 

стабілізацією 

Гостра ішемія кінцівки 

з прогресуванням 

Ішемія напруги Ішемія спокою 

Із повільним 

наростанням 

Із швидким 

наростанням 
Блискавична 

Із повільним 

прогресуванням 

Із швидким 

прогресуванням 

Гангрена 
Хронічна артеріальна 

недостатність 

Ангіографічна семіотика емболії: обрив контрасту в зоні біфуркації 

артерій, "бідна" їх колатеральна сітка (рис. 1). 
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Ангіографічна семіотика гострих тромбозів: криво розміщена лінія 

обриву контрасту, нерівні, зазубрені контури артерій на фоні 

атеросклеротичного ураження судин і добре розвинута їх колатеральна сітка 

(рис. 2). 

   
 

 

 

Рис. 1. Емболія стегнової 

артерії. Артеріограма. Стрілкою 

вказано локалізацію ембола 

Рис. 2. Тромбоз правої загальної 

клубової артерії. Артеріограма. 

Стрілкою вказано локалізацію тромбу 
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Діагностична програма 

1.Скарги, анамнез. 

2.Огляд кінцівки, оцінка життєздатності ішемізованих тканин. 

3.Пальпація, аускультація артерій. 

4. Доплерографічне обстеження. 

5. Аорто-артеріографія. 

6. Коагулограма. 

У випадку неліквідованої гострої артеріальної непрохідності 

розвивається гангрена кінцівки, яку треба вважати найнебезпечнішим 

ускладненням із несприятливим прогнозом. 

 

Диференціальна діагностика 

Таблиця 3 

Діагностична 

ознака 
Емболія 

Гострий 

тромбоз 
Спазм 

Основне 

захворювання 

Ревматичні 

ураження серця, 

миготлива аритмія 

Атеросклероз, 

травма, злоякісні 

утвори 

Захворювання серця, 

травма, 

гострий тромбофлебіт 

Початок Гострий Підгострий Гострий 

Біль Дуже інтенсивний Помірний Інтенсивний 

Ішемія Різко виражена 
Помірно 

виражена 
Помірно виражена 

Шкірна 

чутливість 
Анестезія Знижена Знижена 

Моторні функції Ішемічний параліч 
Зниження 

м'язової сили 

Зниження м'язової 

сили 

Шкірна 

температура 
Різко знижена 

Помірно 

знижена 
Помірно знижена 

Забарвлення 

шкіри 

Бліда, майже біла 

або мармурова 
Бліда 

Бліда з фіолетовим 

відтінком 

Набряк кінцівки 

Рідко, після 

першої допомоги 

й лише на гомілці 

Немає 

Виникає рано при 

гострому венозному 

тромбозі 

Ангіографія 
Чіткий рівень 

обриву контрасту 

Контури судини 

нерівні, лінія 

обриву 

неправильна 

Судина з плавним 

зникненням контрасту 

Колатералі Відсутні Велика кількість 
Колатералі із 

звуженим діаметром 
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Тактика і вибір методу лікування 

 

При гострій артеріальній непрохідності показань до консервативного 

лікування немає, можуть бути лише протипоказання до хірургічного 

втручання. 

Абсолютними протипоказаннями є: агональний стан хворого, тотальна 

ішемічна контрактура кінцівки (гостра ішемія ПІВ ступеня), вкрай тяжкий 

стан хворого при легких ступенях ішемії (гостра ішемія ІА-ІБ ступенів). 

До відносних протипоказань треба віднести гострий інфаркт міокарда 

чи інсульт, пухлини, що не підлягають операції, та легку ішемію без ознак 

прогресування. 

У всіх інших випадках гострої артеріальної непрохідності доцільне 

екстрене оперативне втручання. Оптимальним терміном для операції при 

емболіях є перші 6 годин від початку захворювання, а при гострих тромбозах 

— 12-24 години. 

Суть таких оперативних втручань (рис. 3) при емболіях полягає 

загалом у видаленні ембола катетером, судинними кільцями, вакуум-

відсмоктувачем, за допомогою ретроградного промивання артерій (рис. 4), 

шпороподібним чи балонним зондом. Найбільшу популярність серед них 

останнім часом здобув метод емболектомії спеціальним балонним катетером 

Фогарті. Його застосування зробило операцію малотравматичною, простою і 

значно підвищило її ефективність. 

Оперативні втручання при гострих тромбозах принципово 

відрізняються від операцій при емболіях. Особливість оперативного 

втручання у хворих із гострим тромбозом полягає в тому, що одночасно з 

тромбектомією необхідно ліквідувати також і причину захворювання, тобто 

виконати ту чи іншу реконструкцію артерій. 

При неускладненому перебігу післяопераційного періоду хворих 

можна виписувати для амбулаторного лікування на 12-15 добу. В 

подальшому вони повинні знаходитись на диспансерному обліку під 

контролем хірурга, а при необхідності — й кардіолога та ревматолога. Після 

перенесеної реконструктивної операції на магістральних артеріях їм 

необхідно також проводити періодичне визначення стану згортальної системи 

крові. Такі хворі постійно повинні одержувати аспірин і трентал. При 

необхідності треба цілеспрямовано застосовувати непрямі антикоагулянти з 

обов'язковим, один раз у півроку, повним обстеженням хворого в умовах 

амбулаторії або стаціонару. 
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Рис. 3. Видалення ембола (схема): 

А — струменем крові; Б — пінцетом; В — катетером Фогарті; Г — 

вакуум-відсмоктувачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема операції ретроградного промивання артерії під тиском. 

 

Тести і задачі додаються. 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 1 

 

1. Хвора М., 35 років, з ревматизмом в активній фазі, має стеноз 

мітрального клапана четвертої стадії, фібриляцію передсердь. Шість годин 

тому з'явились виражені болі у спокої в правій нижній кінцівці, при 

об'єктивному огляді відсутня артеріальна пульсація стегнової артерії справа, 

темпера тура шкіри ступні знижена, синюшного кольору, рух у ступні 

обмежений, чутливість збережена. Визначте хворобу. 

A. Гостре порушення мозкового кровообігу 

B. Гостра тромбоемболія стегнової артерії справа 

C. Гострий тромбофлебіт глибоких вен правої гомілки 

D. Рожисте запалення правої гомілки 

E. Гострий лімфангоїт правої нижньої кінцівки 

 

2. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, відсутня пульсація на правій та лівій стегнових, підколінних 

артеріях. З’явився сильний біль у животі, блювання, колапс, рідкі 

випорожнення, позитивні симптоми подразнення очеревини. Який стан 

хворого? 

A. Оклюзія правої клубової артерії  

B. Тромбоз біфуркації аорти та емболія нижньої брижової артерії 

C. Тромбоз обох стегнових артерій  

D. Розшаровуючи аневризма аорти 

E. Тотальний тромбоз біфуркації аорти 

 

3. Чоловік скаржиться на біль у лівій руці, біль при згинанні в 

ліктьовому і променево-зап'ястному суглобах. Болі з'явилися 12 годин тому 

після важкого фізичного навантаження. Об'єктивно: виражений набряк лівої 

кисті, передпліччя, плеча. Шкірні покриви на лівій кінцівці синюшні, 

знижена больова і тактильна чутливість. Пульс на кисті, передпліччі і на 

плечі не визначається. 

Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Гострий тромбоз підключичної вени 

B. Гострий тромбоз плечової артерії. 

C. Синдром Рейно. 

D. Хвороба Рейно. 

E. Розрив пахвової артерії. 
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4. Хворий 56 років скаржиться на інтенсивні болі в лівій нозі, що ви 

никли три години тому назад раптово, почуття оніміння і похолодання кін 

цівки. Протягом року відзначав болі в цій нозі під час ходьби, підвищену 

чутливість до охолодження. Ліва сто па і гомілка з мармуровим малюнком, 

підшкірні вени спалися, виражений "симптом канавки". На дотик стопа 

холодна, знижені активні рухи стопи, пальців збережені. Пульс прощупуєть 

ся тільки на стегновій артерії. Над нею прослуховується систолічний шум. 

Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Облітеруючий ендартеріїт 

B. Синдром Рейно 

С. Гострий тромбофлебіт 

D. Атеросклероз судин нижніх кінцівок, гострий тромбоз 

E. Хвороба Бюргера 

 

5. Чоловік 62-х років скаржиться на інтенсивний біль в лівій нозі, що 

виник три години тому назад раптово, почуття оніміння і похолодіння ноги. 

Протягом року відзначав біль в цій нозі під час ходьби, підвищену чутливість 

до охолодження. Ліва стопа і гомілка з мармуровим малюнком, під шкірні 

вени спались. Стопа холодна, активні рухи стопи, пальців збереже ні. Пульс 

прощупується тільки на стегновій артерії. Над нею прослуховується грубий 

систолічний шум. Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Облітеруючий ендартеріїт 

B. Стеноз лівої підколінної артерії 

С. Гостра оклюзія лівої стегнової артерії 

D. Гострий тромбофлебіт 

E. Гострий ілеофеморальний артеріальний тромбоз 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 

 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 2 

 

1. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, але має значніші прояви справа, відсутня пульсація на правій 

стегновій, підколінній артеріях та артеріях ступ ні. Визначається послаблення 

пульсації на лівій артерії стегна та інших артеріях лівої нижньої кінцівки. 

Визначити рівень оклюзії: 

A. Оклюзія правої клубової артерії 

B. Тромб-«наїзник» біфуркації аорти 

C. Оклюзія обох стегнових артерій 

D. Тотальний тромбоз біфуркації аорти 

E. Оклюзія правої зовнішньої клубової та лівої внутрішньої стегнових 

артерій 

 

2. Хвора 45 років, знаходиться на лікуванні з приводу ревматизму, актив 

на фаза, комбінована вада мітрального клапана. Під час ранкового туалету 

раптово відчула біль в лівій руці з наступним її затерпанням. Біль та явища 

оніміння наростали. Об'єктивно: шкіра лівої руки бліда, порівняно холодна. 

Пульсація артерій руки на всьому про тязі відсутня. Яка найбільш доцільна 

тактика лікування хворої? 

A. Призначення фібринолітиків, антикоагулянтів 

B. Призначення антибіотиків та протизапальних засобів 

C. Термінова емболектомія 

D. Зондування серця 

E. Термінова тромбінтимектомія 

 

3. В дільничній лікарні, яка розташована за 30 км від ЦРЛ і за 180 км від 

обласної лікарні, на стаціонарному лікуванні знаходиться хворий 62 років з 

інтрамуральним інфарктом міокарда. На 25 день від початку захворювання у 

нього вночі раптово з'явився різкий біль в лівій нижній кінцівці. Кінцівка 

зразу стала блідою. Зникли активні рухи у пальцях стопи і гомілково-

ступневому суглобі, знизилась шкірна чутливість, при пальпації литковий 

м'яз помірно болючий. Пульсація на артерії стегна під паховою зв'язкою, 

зліва – посилена, у порівнянні з пульсацією стегнової артерії справа. Який 

найбільш імовірний діагноз? 

A. Тромбоз стегнової артерії 

B. Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок 

C. Емболія стегнової артерії 

D. Хвороба Рейно 

E. Облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок 
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4. У хворого 60 років виник різкий біль в лівій нижній кінцівці, який 

з’явився на протязі години і наростає. При ангіографії судин виявлено, що 

контури підколінної артерії нерівні, лінія обриву неправильна, велика 

кількість колатералів. Який стан у хворого? 

A. Емболія підколінної артерії 

B. Тромбоз підколінної артерії 

C. Спазм підколінної артерії 

D. Хвороба Рейно 

Е. Тромбофлебіт 

 

5. Хворий надійшов у клініку 3 години тому з моменту появи болі у 

правій нозі. Хворіє 10 років, страждає на облітеруючий атеросклероз. 

Кінцівка холодна на дотик, бліда, із синюватим відтінком на стопі і гомілці. 

Пульсація на правій стегновій артерії відсутня. 

Який попередній діагноз? 

A. Гострий тромбангіїт правої ноги. 

B. Гострий тромбоз глибокої вени правої ноги. 

C. Гострий спазм правої стегнової артерії. 

D. Гострий тромбоз правої стегнової артерії. 

E. Гострий лімфостаз, лімфедема. 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 3 

 

1. Xвopa 76 років доставлена КШД у важкому стані зі скаргами на 

різкий біль в лівій нижній кінцівці, який з'явився на протязі години і 

наростає. При ходінні відчуває відсутність твердої опори, похолодання 

ступні. Страж дає на ІХС, цукровий діабет. При огляді ліва нижня кінцівка 

бліда до коліна, гомілка та ступня холодні, під шкірою простежуються дрібні 

судини. Больова чутливість порушена на гомілці та ступні зліва. Пульсація 

на ступні та в підколінній ямці відсутня зліва, на стегнових артеріях 

послаблена. 

A. Тромбоз підколінної артерії 

B. Діабетична гангрена лівої нижньої кінцівки 

C. Облітеруючий атеросклероз 

D. Хвороба Рейно 

E. Тромбофлебіт 

 

2. У відділення судинної хірургії доставлено із ЦРЛ хворого М., 66 

років, зі скаргами на біль, втрату чутливості та рухів у правій ступні. Вказані 

симптоми виникли 3 дні тому, лікував ся консервативно. Об'єктивно: 

температура тіла – 38,2°С, шкіра бліда, AT – 110/70 мм рт. ст., пульс - 

110/хв., місцево – ступня та гомілка холодні, активні рухи в ступні і 

колінному суглобі відсутні, набряк та болючість м'язів гомілки, пульс 

визначається тільки на стегновій артерії. Що повинен зроби ти хірург? 

A. Провести тромбектомію із підколінної артерії 

B. Здійснити фасціотомію на гомілці 

C. Провести тромболітичну терапію стрептокіназою 

D. Виконати ампутацію кінцівки на рівні стегна 

E. Виконати ампутацію кінцівки на рівні гомілки 

 

3. Чоловік скаржиться на біль у лівій руці, біль при згинанні в 

ліктьовому і променево-зап'ястному суглобах. Болі з'явилися 12 годин тому 

після важкого фізичного навантаження. Об'єктивно: виражений набряк лівої 

кисті, передпліччя, плеча. Шкірні покриви на лівій кінцівці синюшні, 

знижена больова і тактильна чутливість. Пульс на кисті, передпліччі і на 

плечі не визначається. 

Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Гострий тромбоз підключичної вени 

B. Гострий тромбоз плечової артерії. 

C. Синдром Рейно. 

D. Хвороба Рейно. 

E. Розрив пахвової артерії. 
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4. Хворий госпіталізований у відділення хірургії судин на 3-й день від 

початку захворювання з вираженою м'язовою контрактурою правої ноги. 

Нога у всіх суглобах обмежено рухлива, шкіра синюшного кольору, на 

больові подразнення реакції немає. Який вид хірургічного втручання 

необхідно виконати? 

A. Емболектомію 

B. Тромбектомію 

C. Ампутацію кінцівки 

D. Шунтування 

E. Протезування 

 

5. В дільничній лікарні, яка розташована за 30 км від ЦРЛ і за 180 км від 

обласної лікарні, на стаціонарному лікуванні знаходиться хворий 62 років з 

інтрамуральним інфарктом міокарда. На 25 день від початку захворювання у 

нього вночі раптово з'явився різкий біль в лівій нижній кінцівці. Кінцівка 

зразу стала блідою. Зникли активні рухи у пальцях стопи і гомілково-

ступневому суглобі, знизилась шкірна чутливість, при пальпації литковий 

м'яз помірно болючий. Пульсація на артерії стегна під паховою зв'язкою, 

зліва – посилена, у порівнянні з пульсацією стегнової артерії справа. Який 

найбільш імовірний діагноз? 

A. Тромбоз стегнової артерії 

B. Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок 

C. Емболія стегнової артерії 

D. Хвороба Рейно 

E. Облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 4 

 

1. Хвора 52-х років, скаржиться на різкий біль у лівій гомілці і стопі, 

який виник 2 години тому під час зміни положення в ліжку. Хворіє 

мітральною вадою серця та фібриляцією передсердь. Локально: ліва стопа і 

гомілка бліді, холодні на дотик, активні рухи в стопі обмежені, тактильна 

чутливість кінцівки знижена. Пульсація на підколінній артерії і нижче 

відсутня, на обох стегнових та правій під колінній – збережена. Яка патологія 

зумовлює таку клінічну картину? 

A. Гострий тромбоз лівої стегнової артерії 

B. Спазм артерії лівої нижньої кінцівки 

C. Облітеруючий атеросклероз лівої нижньої кінцівки 

D. Емболія лівої підколінної артерії 

E. Лімфостаз лівої нижньої кінцівки 

 

2. У хворої, яка страждає на ваду серця і фібриляцію передсердь, 

раптово виник різкий біль в лівій гомілці і стопі. Стопа і нижня третина 

гомілки бліді, холодні на дотик. Пальпація гомілки болюча, тактильна 

чутливість знижена, рухи обмежені, пульсація на артеріях стопи не 

визначається. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гострий тромбофлебіт 

B. Гострий флебіт 

C. Бешихове запалення 

D. Тромбоз стегнової артерії 

E. Гангрена 

 

3. Хворий доставлений у клініку через 1 годину після появи сильних 

болів у лівій нозі. В анамнезі – вада серця. Ліва нога холодна на дотик, різко 

бліда до н/3 стегна, при пальпації хворий скаржиться на різкий біль. 

Пульсація стегнової артерії під пупартового зв'язкою виразна; на інших 

артеріях ніг – пульсації немає. Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Гострий тромбофлебіт лівої гомілки 

B. Гострий тромбоз глибокої вени лівої ноги. 

C. Гострий тромбоз лівої стегнової артерії. 

D. Гострий лімфостаз, лімфедема ліворуч. 

E. Гострий флеботромбоз лівої гомілки. 
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4. У хворої 42 років, яка хворіє ревматизмом і комбінованою мітральною 

вадою серця раптом виник різкий біль в правій верхній кінцівці протягом 2 

год. 

При ангіографічному обстеженні судин виявлений чіткий рівень обриву 

контрасту правої плечової артерії, колатералі відсутні. Який стан у хворої? 

A. Тромбоз плечової артерії  

B. Спазм плечової артерії 

C. Емболія плечової артерії 

D. Хвороба Рейно 

 

5. Хвора М., 35 років, з ревматизмом в активній фазі, має стеноз 

мітрального клапана четвертої стадії, фібриляцію передсердь. Шість годин 

тому з'явились виражені болі у спокої в правій нижній кінцівці, при 

об'єктивному огляді відсутня артеріальна пульсація стегнової артерії справа, 

темпера тура шкіри ступні знижена, синюшного кольору, рух у ступні 

обмежений, чутливість збережена. Визначте хворобу. 

A. Гостре порушення мозкового кровообігу 

B. Гостра тромбоемболія стегнової артерії справа 

C. Гострий тромбофлебіт глибоких вен правої гомілки 

D. Рожисте запалення правої гомілки 

E. Гострий лімфангоїт правої нижньої кінцівки 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 5 

 

1. У хворої 32 років, що хворіє природженою вадою серця та миготливої 

аритмією, раптово виникли різкі болі в лівій гомілці і ступні. Хвора 

обстежена через годину вдома. Вона стогне від болю, ступня і нижня третина 

гомілки бліді, холодні. Пальпація гомілки різко болюча, рухливість в 

гомілково-ступневому суглобі відсутня, поверхнева та глибока чутливість на 

ступні відсутні. Пульс на стегновій артерії чіткий, на підколінній артерії і на 

артеріях ступні – відсутній. Яке захворювання виникло у хворої? 

A. Тромбоз лівої стегнової артерії 

B. Гостра емболія лівої підколінної артерії. Ішемія ІІ б ступеня. 

Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої нижньої кінцівки 

C. Післятромбофлебітичний синдром лівої нижньої кінцівки 

D. Облітеруючий атеросклероз лівої нижньої кінцівки. Оклюзія 

стегново-підколінного сегменту 

 

2. Хворий госпіталізований у відділення хірургії судин на 3-й день від 

початку захворювання з вираженою м'язовою контрактурою правої ноги. 

Нога у всіх суглобах обмежено рухлива, шкіра синюшного кольору, на 

больові подразнення реакції немає. 

Який попередній діагноз ? 

A. Гострий артеріальний тромбоз. 

B. Гострий флеботромбоз. 

C. Контрактура Дюпюітрена. 

D. Гострий тромбофлебіт. 

E. Позиційний синдром. 

 

3. Хвора М., 35 років, з ревматизмом в активній фазі, має стеноз 

мітрального клапана четвертої стадії, фібриляцію передсердь. Шість годин 

тому з'явились виражені болі у спокої в правій нижній кінцівці, при 

об'єктивному огляді відсутня артеріальна пульсація стегнової артерії справа, 

темпера тура шкіри ступні знижена, синюшного кольору, рух у ступні 

обмежений, чутливість збережена. Який доповнюючий метод необхідно 

призначити?  

A. ЕКГ 

B. УЗД-серця 

C. УЗДГ судин кінцівки 

D. Холтерівський моніторинг  

E. Флебографію 
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4. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, але має значніші прояви справа, відсутня пульсація на правій 

стегновій, підколінній артеріях та артеріях ступ ні. Визначається послаблення 

пульсації на лівій артерії стегна та інших артеріях лівої нижньої кінцівки. 

Визначити рівень оклюзії: 

A. Оклюзія правої клубової артерії 

B. Тромб-«наїзник» біфуркації аорти 

C. Оклюзія обох стегнових артерій 

D. Тотальний тромбоз біфуркації аорти 

E. Оклюзія правої зовнішньої клубової та лівої внутрішньої стегнових 

артерій 

 

5. У хлопчика 10 років різана рана передньої поверхні передпліч чя. З 

рани витікає тонка цівка темної крові. Який метод тимчасової зупинки 

кровотечі слід застосувати? 

A. Пальцеве притиснення плечової артерії 

B. Накласти джгут вище рани 

C. Накласти тиснучу пов'язку 

D. Накласти джгут нижче рани 

E. Використати метод перерозгинання кінцівки 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 6 

 

1. Чоловік 62-х років скаржиться на інтенсивний біль в лівій нозі, що 

виник три години тому назад раптово, почуття оніміння і похолодіння ноги. 

Протягом року відзначав біль в цій нозі під час ходьби, підвищену чутливість 

до охолодження. Ліва стопа і гомілка з мармуровим малюнком, під шкірні 

вени спались. Стопа холодна, активні рухи стопи, пальців збереже ні. Пульс 

прощупується тільки на стегновій артерії. Над нею прослуховується грубий 

систолічний шум. Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Облітеруючий ендартеріїт 

B. Стеноз лівої підколінної артерії 

С. Гостра оклюзія лівої стегнової артерії 

D. Гострий тромбофлебіт 

E. Гострий ілеофеморальний артеріальний тромбоз 

 

2. Хворий страждає на комбіновану мітральну ваду протягом 15 років. 6 

годин тому з'явилися сильні болі в лівій нозі. При огляді ліва нога холодна на 

дотик, бліда від стопи до н/3 стегна, болюча при пальпації, пульсація 

стегнової артерії визначається тільки під пупартовою зв'язкою, на інших 

артеріях пульсу немає. Який попередній діагноз? 

A. Гострий тромбоз лівої стегнової артерії, 

B. Гострий тромбофлебіт поверхневої вени лівого стегна. 

C. Гострий тромбоз глибокої вени лівого стегна. 

D. Гострий лімфо-венозний стаз лівої ноги. 

E. Аневризма лівої стегнової артерії. 

 

3. Хворий 5 годин тому потрапив в автомобільну катастрофу. 

Скаржиться на біль у животі, головний біль. AT 180/100 мм рт. ст. При 

оглядовій рентгенографії вільного газу в черевній порожнині немає, рідини у 

фланках живота не виявлено. Виражена олігурія, діурез 10 мл/год. У черевній 

порожнині по білій лінії, здебільшого ліворуч, пальпується утворення 10x8 

см, тугоеластичної консистенції, над яким аускультативно прослухується 

систолічний шум. За останні 2 години помітна тенденція до збільшення 

розмірів утворення. Симптомів подразнення очеревини немає. Поставте 

попередній діагноз: 

A. Травматична аневризма черевного відділу аорти. 

B. Двоетапний субкапсулярний розрив селезінки. 

C. Заочеревинна гематома. 

D. Розрив печінки, субкапсулярна гематома. 

E. Посттравматична гематома брижів тонкої кишки. 
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4. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, але має значніші прояви справа, відсутня пульсація на правій 

стегновій, підколінній артеріях та артеріях ступ ні. Визначається послаблення 

пульсації на лівій артерії стегна та інших артеріях лівої нижньої кінцівки. 

Який доповнюючий метод необхідно призначити? 

A. УЗДГ судин 

B. Ангіографію аорти 

C. Флебографію 

D. УЗД-серця 

 

5. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, відсутня пульсація на правій та лівій стегнових, підколінних 

артеріях. З’явився сильний біль у животі, блювання, колапс, рідкі 

випорожнення, позитивні симптоми подразнення очеревини. Який стан 

хворого? 

A. Оклюзія правої клубової артерії  

B. Тромбоз біфуркації аорти та емболія нижньої брижової артерії 

C. Тромбоз обох стегнових артерій  

D. Розшаровуючи аневризма аорти 

E. Тотальний тромбоз біфуркації аорти 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 7 

 

1. Хворий надійшов у клініку 3 години тому з моменту появи болі у 

правій нозі. Хворіє 10 років, страждає на облітеруючий атеросклероз. 

Кінцівка холодна на дотик, бліда, із синюватим відтінком на стопі і гомілці. 

Пульсація на правій стегновій артерії відсутня. 

Який попередній діагноз? 

A. Гострий тромбангіїт правої ноги. 

B. Гострий тромбоз глибокої вени правої ноги. 

C. Гострий спазм правої стегнової артерії. 

D. Гострий тромбоз правої стегнової артерії. 

E. Гострий лімфостаз, лімфедема. 

 

2. Хвора 45 років, знаходиться на лікуванні з приводу ревматизму, актив 

на фаза, комбінована вада мітрального клапана. Під час ранкового туалету 

раптово відчула біль в лівій руці з наступним її затерпанням. Біль та явища 

оніміння наростали. Об'єктивно: шкіра лівої руки бліда, порівняно холодна. 

Пульсація артерій руки на всьому про тязі відсутня. Яка найбільш доцільна 

тактика лікування хворої? 

A. Призначення фібринолітиків, антикоагулянтів 

B. Призначення антибіотиків та протизапальних засобів 

C. Термінова емболектомія 

D. Зондування серця 

E. Термінова тромбінтимектомія 

 

3. У хлопчика 10 років різана рана передньої поверхні передпліч чя. З 

рани витікає тонка цівка темної крові. Який метод тимчасової зупинки 

кровотечі слід застосувати? 

A. Пальцеве притиснення плечової артерії 

B. Накласти джгут вище рани 

C. Накласти тиснучу пов'язку 

D. Накласти джгут нижче рани 

E. Використати метод перерозгинання кінцівки 
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4. У хворої 32 років, що хворіє природженою вадою серця та миготливої 

аритмією, раптово виникли різкі болі в лівій гомілці і ступні. Хвора 

обстежена через годину вдома. Вона стогне від болю, ступня і нижня третина 

гомілки бліді, холодні. Пальпація гомілки різко болюча, рухливість в 

гомілково-ступневому суглобі відсутня, поверхнева та глибока чутливість на 

ступні відсутні. Пульс на стегновій артерії чіткий, на підколінній артерії і на 

артеріях ступні – відсутній. Яке захворювання виникло у хворої? 

A. Тромбоз лівої стегнової артерії 

B. Гостра емболія лівої підколінної артерії. Ішемія ІІ б ступеня. 

Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої нижньої кінцівки 

C. Післятромбофлебітичний синдром лівої нижньої кінцівки 

D. Облітеруючий атеросклероз лівої нижньої кінцівки. Оклюзія 

стегново-підколінного сегменту 

 

5. У відділення судинної хірургії доставлено із ЦРЛ хворого М., 66 

років, зі скаргами на біль, втрату чутливості та рухів у правій ступні. Вказані 

симптоми виникли 3 дні тому, лікував ся консервативно. Об'єктивно: 

температура тіла – 38,2°С, шкіра бліда, AT – 110/70 мм рт. ст., пульс - 

110/хв., місцево – ступня та гомілка холодні, активні рухи в ступні і 

колінному суглобі відсутні, набряк та болючість м'язів гомілки, пульс 

визначається тільки на стегновій артерії. Що повинен зроби ти хірург? 

A. Провести тромбектомію із підколінної артерії 

B. Здійснити фасціотомію на гомілці 

C. Провести тромболітичну терапію стрептокіназою 

D. Виконати ампутацію кінцівки на рівні стегна 

E. Виконати ампутацію кінцівки на рівні гомілки 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 8 

 

1. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, відсутня пульсація на правій та лівій стегнових, підколінних 

артеріях. З’явився сильний біль у животі, блювання, колапс, рідкі 

випорожнення, позитивні симптоми подразнення очеревини. Який стан 

хворого? 

A. Оклюзія правої клубової артерії  

B. Тромбоз біфуркації аорти та емболія нижньої брижової артерії 

C. Тромбоз обох стегнових артерій  

D. Розшаровуючи аневризма аорти 

E. Тотальний тромбоз біфуркації аорти 

 

2. Чоловік скаржиться на біль у лівій руці, біль при згинанні в 

ліктьовому і променево-зап'ястному суглобах. Болі з'явилися 12 годин тому 

після важкого фізичного навантаження. Об'єктивно: виражений набряк лівої 

кисті, передпліччя, плеча. Шкірні покриви на лівій кінцівці синюшні, 

знижена больова і тактильна чутливість. Пульс на кисті, передпліччі і на 

плечі не визначається. 

Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Гострий тромбоз підключичної вени 

B. Гострий тромбоз плечової артерії. 

C. Синдром Рейно. 

D. Хвороба Рейно. 

E. Розрив пахвової артерії. 

 

3. В дільничній лікарні, яка розташована за 30 км від ЦРЛ і за 180 км від 

обласної лікарні, на стаціонарному лікуванні знаходиться хворий 62 років з 

інтрамуральним інфарктом міокарда. На 25 день від початку захворювання у 

нього вночі раптово з'явився різкий біль в лівій нижній кінцівці. Кінцівка 

зразу стала блідою. Зникли активні рухи у пальцях стопи і гомілково-

ступневому суглобі, знизилась шкірна чутливість, при пальпації литковий 

м'яз помірно болючий. Пульсація на артерії стегна під паховою зв'язкою, 

зліва – посилена, у порівнянні з пульсацією стегнової артерії справа. Який 

найбільш імовірний діагноз? 

A. Тромбоз стегнової артерії 

B. Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок 

C. Емболія стегнової артерії 

D. Хвороба Рейно 

E. Облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок 
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4. Чоловік 62-х років скаржиться на інтенсивний біль в лівій нозі, що 

виник три години тому назад раптово, почуття оніміння і похолодіння ноги. 

Протягом року відзначав біль в цій нозі під час ходьби, підвищену чутливість 

до охолодження. Ліва стопа і гомілка з мармуровим малюнком, під шкірні 

вени спались. Стопа холодна, активні рухи стопи, пальців збереже ні. Пульс 

прощупується тільки на стегновій артерії. Над нею прослуховується грубий 

систолічний шум. Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Облітеруючий ендартеріїт 

B. Стеноз лівої підколінної артерії 

С. Гостра оклюзія лівої стегнової артерії 

D. Гострий тромбофлебіт 

E. Гострий ілеофеморальний 

 

5. Xвopa 76 років доставлена КШД у важкому стані зі скаргами на 

різкий біль в лівій нижній кінцівці, який з'явився на протязі години і 

наростає. При ходінні відчуває відсутність твердої опори, похолодання 

ступні. Страж дає на ІХС, цукровий діабет. При огляді ліва нижня кінцівка 

бліда до коліна, гомілка та ступня холодні, під шкірою простежуються дрібні 

судини. Больова чутливість порушена на гомілці та ступні зліва. Пульсація 

на ступні та в підколінній ямці відсутня зліва, на стегнових артеріях 

послаблена. 

A. Тромбоз підколінної артерії 

B. Діабетична гангрена лівої нижньої кінцівки 

C. Облітеруючий атеросклероз 

D. Хвороба Рейно 

E. Тромбофлебіт 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 9 

 

1. У хлопчика 10 років різана рана передньої поверхні передпліч чя. З 

рани витікає тонка цівка темної крові. Який метод тимчасової зупинки 

кровотечі слід застосувати? 

A. Пальцеве притиснення плечової артерії 

B. Накласти джгут вище рани 

C. Накласти тиснучу пов'язку 

D. Накласти джгут нижче рани 

E. Використати метод перерозгинання кінцівки 
 

2. Хворий госпіталізований у відділення хірургії судин на 3-й день від 

початку захворювання з вираженою м'язовою контрактурою правої ноги. 

Нога у всіх суглобах обмежено рухлива, шкіра синюшного кольору, на 

больові подразнення реакції немає. Який вид хірургічного втручання 

необхідно виконати? 

A. Емболектомію 

B. Тромбектомію 

C. Ампутацію кінцівки 

D. Шунтування 

E. Протезування 
 

3. У хворої, яка страждає на ваду серця і фібриляцію передсердь, 

раптово виник різкий біль в лівій гомілці і стопі. Стопа і нижня третина 

гомілки бліді, холодні на дотик. Пальпація гомілки болюча, тактильна 

чутливість знижена, рухи обмежені, пульсація на артеріях стопи не 

визначається. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гострий тромбофлебіт 

B. Гострий флебіт 

C. Бешихове запалення 

D. Тромбоз стегнової артерії 

E. Гангрена 
 

4. У хворої 42 років, яка хворіє ревматизмом і комбінованою мітральною 

вадою серця раптом виник різкий біль в правій верхній кінцівці протягом 2 

год. 

При ангіографічному обстеженні судин виявлений чіткий рівень обриву 

контрасту правої плечової артерії, колатералі відсутні. Який стан у хворої? 

A. Тромбоз плечової артерії  

B. Спазм плечової артерії 

C. Емболія плечової артерії 

D. Хвороба Рейно 
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5. У відділення судинної хірургії доставлено із ЦРЛ хворого М., 66 

років, зі скаргами на біль, втрату чутливості та рухів у правій ступні. Вказані 

симптоми виникли 3 дні тому, лікував ся консервативно. Об'єктивно: 

температура тіла – 38,2°С, шкіра бліда, AT – 110/70 мм рт. ст., пульс - 

110/хв., місцево – ступня та гомілка холодні, активні рухи в ступні і 

колінному суглобі відсутні, набряк та болючість м'язів гомілки, пульс 

визначається тільки на стегновій артерії. Що повинен зроби ти хірург? 

A. Провести тромбектомію із підколінної артерії 

B. Здійснити фасціотомію на гомілці 

C. Провести тромболітичну терапію стрептокіназою 

D. Виконати ампутацію кінцівки на рівні стегна 

E. Виконати ампутацію кінцівки на рівні гомілки 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 10 

 

1. У хворого 60 років виник різкий біль в лівій нижній кінцівці, який 

з’явився на протязі години і наростає. При ангіографії судин виявлено, що 

контури підколінної артерії нерівні, лінія обриву неправильна, велика 

кількість колатералів. Який стан у хворого? 

A. Емболія підколінної артерії 

B. Тромбоз підколінної артерії 

C. Спазм підколінної артерії 

D. Хвороба Рейно 

Е. Тромбофлебіт 

 

2. Чоловік 62-х років скаржиться на інтенсивний біль в лівій нозі, що 

виник три години тому назад раптово, почуття оніміння і похолодіння ноги. 

Протягом року відзначав біль в цій нозі під час ходьби, підвищену чутливість 

до охолодження. Ліва стопа і гомілка з мармуровим малюнком, під шкірні 

вени спались. Стопа холодна, активні рухи стопи, пальців збереже ні. Пульс 

прощупується тільки на стегновій артерії. Над нею прослуховується грубий 

систолічний шум. Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Облітеруючий ендартеріїт 

B. Стеноз лівої підколінної артерії 

С. Гостра оклюзія лівої стегнової артерії 

D. Гострий тромбофлебіт 

E. Гострий ілеофеморальний артеріальний тромбоз 

 

3. Хворий 56 років скаржиться на інтенсивні болі в лівій нозі, що ви 

никли три години тому назад раптово, почуття оніміння і похолодання кін 

цівки. Протягом року відзначав болі в цій нозі під час ходьби, підвищену 

чутливість до охолодження. Ліва сто па і гомілка з мармуровим малюнком, 

підшкірні вени спалися, виражений "симптом канавки". На дотик стопа 

холодна, знижені активні рухи стопи, пальців збережені. Пульс прощупуєть 

ся тільки на стегновій артерії. Над нею прослуховується систолічний шум. 

Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Облітеруючий ендартеріїт 

B. Синдром Рейно 

С. Гострий тромбофлебіт 

D. Атеросклероз судин нижніх кінцівок, гострий тромбоз 

E. Хвороба Бюргера 
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4. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, але має значніші прояви справа, відсутня пульсація на правій 

стегновій, підколінній артеріях та артеріях ступ ні. Визначається послаблення 

пульсації на лівій артерії стегна та інших артеріях лівої нижньої кінцівки. 

Який доповнюючий метод необхідно призначити? 

A. УЗДГ судин 

B. Ангіографію аорти 

C. Флебографію 

D. УЗД-серця 

 

5. У хворої 32 років, що хворіє природженою вадою серця та миготливої 

аритмією, раптово виникли різкі болі в лівій гомілці і ступні. Хвора 

обстежена через годину вдома. Вона стогне від болю, ступня і нижня третина 

гомілки бліді, холодні. Пальпація гомілки різко болюча, рухливість в 

гомілково-ступневому суглобі відсутня, поверхнева та глибока чутливість на 

ступні відсутні. Пульс на стегновій артерії чіткий, на підколінній артерії і на 

артеріях ступні – відсутній. Яке захворювання виникло у хворої? 

A. Тромбоз лівої стегнової артерії 

B. Гостра емболія лівої підколінної артерії. Ішемія ІІ б ступеня. 

Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої нижньої кінцівки 

C. Післятромбофлебітичний синдром лівої нижньої кінцівки 

D. Облітеруючий атеросклероз лівої нижньої кінцівки. Оклюзія 

стегново-підколінного сегменту 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 11 

 

1. Хвора 52-х років, скаржиться на різкий біль у лівій гомілці і стопі, 

який виник 2 години тому під час зміни положення в ліжку. Хворіє 

мітральною вадою серця та фібриляцією передсердь. Локально: ліва стопа і 

гомілка бліді, холодні на дотик, активні рухи в стопі обмежені, тактильна 

чутливість кінцівки знижена. Пульсація на підколінній артерії і нижче 

відсутня, на обох стегнових та правій під колінній – збережена. Яка патологія 

зумовлює таку клінічну картину? 

A. Гострий тромбоз лівої стегнової артерії 

B. Спазм артерії лівої нижньої кінцівки 

C. Облітеруючий атеросклероз лівої нижньої кінцівки 

D. Емболія лівої підколінної артерії 

E. Лімфостаз лівої нижньої кінцівки 

 

2. Хворий доставлений у клініку через 1 годину після появи сильних 

болів у лівій нозі. В анамнезі – вада серця. Ліва нога холодна на дотик, різко 

бліда до н/3 стегна, при пальпації хворий скаржиться на різкий біль. 

Пульсація стегнової артерії під пупартового зв'язкою виразна; на інших 

артеріях ніг – пульсації немає. Сформулюйте попередній діагноз: 

A. Гострий тромбофлебіт лівої гомілки 

B. Гострий тромбоз глибокої вени лівої ноги. 

C. Гострий тромбоз лівої стегнової артерії. 

D. Гострий лімфостаз, лімфедема ліворуч. 

E. Гострий флеботромбоз лівої гомілки. 

 

3. Xвopa 76 років доставлена КШД у важкому стані зі скаргами на 

різкий біль в лівій нижній кінцівці, який з'явився на протязі години і 

наростає. При ходінні відчуває відсутність твердої опори, похолодання 

ступні. Страж дає на ІХС, цукровий діабет. При огляді ліва нижня кінцівка 

бліда до коліна, гомілка та ступня холодні, під шкірою простежуються дрібні 

судини. Больова чутливість порушена на гомілці та ступні зліва. Пульсація 

на ступні та в підколінній ямці відсутня зліва, на стегнових артеріях 

послаблена. 

A. Тромбоз підколінної артерії 

B. Діабетична гангрена лівої нижньої кінцівки 

C. Облітеруючий атеросклероз 

D. Хвороба Рейно 

E. Тромбофлебіт 
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4. Хворий госпіталізований у відділення хірургії судин на 3-й день від 

початку захворювання з вираженою м'язовою контрактурою правої ноги. 

Нога у всіх суглобах обмежено рухлива, шкіра синюшного кольору, на 

больові подразнення реакції немає. 

Який попередній діагноз ? 

A. Гострий артеріальний тромбоз. 

B. Гострий флеботромбоз. 

C. Контрактура Дюпюітрена. 

D. Гострий тромбофлебіт. 

E. Позиційний синдром. 

 

5. Хвора М., 35 років, з ревматизмом в активній фазі, має стеноз 

мітрального клапана четвертої стадії, фібриляцію передсердь. Шість годин 

тому з'явились виражені болі у спокої в правій нижній кінцівці, при 

об'єктивному огляді відсутня артеріальна пульсація стегнової артерії справа, 

темпера тура шкіри ступні знижена, синюшного кольору, рух у ступні 

обмежений, чутливість збережена. Визначте хворобу. 

A. Гостре порушення мозкового кровообігу 

B. Гостра тромбоемболія стегнової артерії справа 

C. Гострий тромбофлебіт глибоких вен правої гомілки 

D. Рожисте запалення правої гомілки 

E. Гострий лімфангоїт правої нижньої кінцівки 
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Тема: «Артеріальні тромбози і емболії» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Варіант 12 

 

1. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, але має значніші прояви справа, відсутня пульсація на правій 

стегновій, підколінній артеріях та артеріях ступ ні. Визначається послаблення 

пульсації на лівій артерії стегна та інших артеріях лівої нижньої кінцівки. 

Визначити рівень оклюзії: 

A. Оклюзія правої клубової артерії 

B. Тромб-«наїзник» біфуркації аорти 

C. Оклюзія обох стегнових артерій 

D. Тотальний тромбоз біфуркації аорти 

E. Оклюзія правої зовнішньої клубової та лівої внутрішньої стегнових 

артерій 

 

2. Хворий страждає на комбіновану мітральну ваду протягом 15 років. 6 

годин тому з'явилися сильні болі в лівій нозі. При огляді ліва нога холодна на 

дотик, бліда від стопи до н/3 стегна, болюча при пальпації, пульсація 

стегнової артерії визначається тільки під пупартовою зв'язкою, на інших 

артеріях пульсу немає. Який попередній діагноз? 

A. Гострий тромбоз лівої стегнової артерії, 

B. Гострий тромбофлебіт поверхневої вени лівого стегна. 

C. Гострий тромбоз глибокої вени лівого стегна. 

D. Гострий лімфо-венозний стаз лівої ноги. 

E. Аневризма лівої стегнової артерії. 

 

3. У хворої 32 років, що хворіє природженою вадою серця та миготливої 

аритмією, раптово виникли різкі болі в лівій гомілці і ступні. Хвора 

обстежена через годину вдома. Вона стогне від болю, ступня і нижня третина 

гомілки бліді, холодні. Пальпація гомілки різко болюча, рухливість в 

гомілково-ступневому суглобі відсутня, поверхнева та глибока чутливість на 

ступні відсутні. Пульс на стегновій артерії чіткий, на підколінній артерії і на 

артеріях ступні – відсутній. Яке захворювання виникло у хворої? 

A. Тромбоз лівої стегнової артерії 

B. Гостра емболія лівої підколінної артерії. Ішемія ІІ б ступеня. 

Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої нижньої кінцівки 

C. Післятромбофлебітичний синдром лівої нижньої кінцівки 

D. Облітеруючий атеросклероз лівої нижньої кінцівки. Оклюзія 

стегново-підколінного сегменту 
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4. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла 

одночасно, відсутня пульсація на правій та лівій стегнових, підколінних 

артеріях. З’явився сильний біль у животі, блювання, колапс, рідкі 

випорожнення, позитивні симптоми подразнення очеревини. Який стан 

хворого? 

A. Оклюзія правої клубової артерії  

B. Тромбоз біфуркації аорти та емболія нижньої брижової артерії 

C. Тромбоз обох стегнових артерій  

D. Розшаровуючи аневризма аорти 

E. Тотальний тромбоз біфуркації аорти 

 

5. Хвора М., 35 років, з ревматизмом в активній фазі, має стеноз 

мітрального клапана четвертої стадії, фібриляцію передсердь. Шість годин 

тому з'явились виражені болі у спокої в правій нижній кінцівці, при 

об'єктивному огляді відсутня артеріальна пульсація стегнової артерії справа, 

темпера тура шкіри ступні знижена, синюшного кольору, рух у ступні 

обмежений, чутливість збережена. Який доповнюючий метод необхідно 

призначити?  

A. ЕКГ 

B. УЗД-серця 

C. УЗДГ судин кінцівки 

D. Холтерівський моніторинг  

E. Флебографію 
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Тема: 

«Артеріальні тромбози і емболії» 

 

Ситуаційна  задача №1 

 

Хворий 63 р. поступив у відділення хірургії судин з явищами гострої 

артеріальної недостатності лівої нижньої кінцівки. Біль в лівій нозі хворого 

турбує на протязі 12 год., який виник поступово. З анамнезу відомо, що у 

нього на протязі останніх трьох років відмічається перемежаючи кульгавість 

300-400 м. Ліва нижня кінцівка бліда, прохолодна до середньої третини 

стегна, рухи в суглобах збережені. Пульсація на лівій нижній кінцівці 

визначається на загальній стегновій артерії, дистальніше – відсутня, на 

правій нижній кінцівці пульсація відсутня, на підколінних гомілкових 

артеріях послаблена. 

 

1. Сформулюйте діагноз хворого. 

2. Який допоміжний метод обстеження необхідно виконати? 
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Тема: 

«Артеріальні тромбози і емболії» 

 

Ситуаційна  задача №2 

 

У хворого 72 років з атеросклеротичним кардіосклерозом і фібриляцією 

передсердя 3 доби потому раптово виник інтенсивний біль в правій нижній 

кінцівці, який дещо зменшився в першу добу після прийому знеболюючих 

препаратів. 

Об’єктивно: права стопа, гомілки холодні, ціанотичні, мурові плями на 

гомілці. Контрактури правого гомілково-ступневого суглоба, плегія правого 

колінного суглоба. Пульсація пупартовою зв’язкою посилена, дистально – не 

визначається. 

 

1. Сформулюйте діагноз хворого. 

2. Яке лікування? 
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Тема: 

«Артеріальні тромбози і емболії» 

 

Ситуаційна  задача №3 

 

У хворої 48 років з мі тральною вадою серця і фібриляцією передсердь 2 

до по тому виник раптовий інтенсивний біль у лівій верхній кінцівці, 

відчуття оніміння.  

Об’єктивно: ліва кисть та передпліччя бліді, холодні, ціаноз кінчиків 

пальців. Визначається елегія лівої кисті. Пульс на лівій плечовій артерії 

присутній, у верхній третині дистально не пальпується. 

 

1. Сформулюйте діагноз хворої. 

2. Яке лікування? 
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Тема: 

«Артеріальні тромбози і емболії» 

 

Ситуаційна  задача №4 

 

У хворого 60 років з післяінфарктним кардіосклерозом, серцевою 

недостатністю СН ІІ А та ЛН ІІ поступово виник біль, відчуття оніміння, 

холоду в лівій литці. В анамнезі – перемежаючи кульгавість 300-400 м. 

Об’єктивно: ліва стопа та гомілка дещо бліді, прохолодні, 

мікроциркуляція знижена. Рухи в суглобах збережені. Пульсація на 

гомілкових артеріях, лівій подколінній артерії не визначається, присутня на 

поверхневій стегновій артерії зліва. 

На правій нижній кінцівці пульсація визначається на підколінній артерії, 

на гомілкових – відсутня. На ангіограмі контури лівої поверхневої стегнової 

артерії не рівні, лінія обриву не правильна на лівій підколінній артерії. 

 

1. Який діагноз у хворого? 

2. Яке лікування? 
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Протокол клінічного розбору хворого 

 
П.І.Б. хворого_________________________________________________________________ 

Вік__________професія____________________________________________________________ 

Скарги хворого:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Anamnesis morbi: 

Вважає себе хворим з___________________, коли вперше з'явилися ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Anamnesis vitae:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результати фізикального обстеження хворого: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Місцевий статус: 

 

Попередній діагноз: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

План обстеження: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результати додаткових методів дослідження: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результати додаткових методів дослідження: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обґрунтування клінічного діагнозу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Клінічний діагноз: 

 

Основне захворювання: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ускладнення:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Супутні захворювання:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Лікування: 

 

1. Режим ___________________________________________________________________________ 

2. Дієта______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Хірургічне лікування 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Медикаментозне лікування ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Рекомендована література 

 

 

Основна: 

 

1. Хірургія / За ред. П.Г.Кондратенка. – К.: «Медицина», 2009. – 967 с. 

2. Лекції з госпітальної хірургії: навчальний посібник: У 3 т. – За ред. 

докт. мед. наук, проф. В.Г.Мішалова. – 2 вид. доп. і перероб. – К. : 

Видавничий дім «Асканія», 2008. Т. 1. – 287 с. Т. 2. – 382 с. 

3. Клінічна хірургія / За ред. Л.Я.Ковальчука, В.Ф.Саєнка, Г.В.Книшова. – 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – Т. 1. – 536 с. 

 

 

Доповнююча: 

1. Хирургия аорты и магистральных артерий [Текст] : Монография /        

А. А. Шалимов, Н. Ф. Дрюк. – К. : «Здоров’я», 1979. – 382 с. 

2. Бураковский В. И. Бокерия Л. А. Сердечно-сосудистая хирургия. – М. : 

Медицина, 1989. – 856 с. 

3. Техника хирургических операций на сосудах [Текст] : Монография /   

В. А. Долинин, Л. В. Лебедев, И. Г. Перегудов, Н. А. Гордеев,               

Н. Ф. Фомин. – Санкт-Петербург : «Гиппократ», 2004. – 170 с. 

4. Тромбозы и противотромботическая терапия в клинической практике 

[Текст] : Монография / И. Н. Бокарев, Л. В. Попова, Т. В. Козлова. –   

М. : Медицинское информационное агентство, 2009. – 511 с. 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації 
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