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Навчальна дисципліна Судинна хірургія 

Модуль №  

Змістовний модуль № 2 

Тема заняття Тромбоз магістральних вен.  Тромбоемболія 

легеневої артерії. 

Курс 5 

Факультет медичний 



Актуальність теми: На сьогоднішній день діагностика та лікування тромбозу 

глибоких вен (ТГВ), що ускладнюються тромбоемболією легеневої артерії (ТЕЛА), 

залишаються одним з найбільш актуальних, проблемних та невирішених питань сучасної 

ангіології. Havig(1975) при паталогоанатомічних дослідженнях померлих від самих різних 

захворювань виявив ТГВ в 72% розтинів, причому зі збільшенням віку померлих відсоток 

виявлення тромбозів значно збільшувався:з 16,7 в 30-39-річному віці до 61,8 в 60-69. В 

віці 90 років і більше ТГВ був виявлений у 100% аутопсій. Висока розповсюдженість ТГВ 

знаходить відображення і в інших дослідженнях. 

Так, в проспективному Скандинавському дослідженні встановлено, що щорічно 

частота ТГВ складає 160 на 100 000 населення(Hansson Р. et al.,1997). Згідно NIH consesus 

Conferense.Prevention of venous thrombosis and pulmonary embolism(1986) в США 

тромбози та емболії щорічно реєструються у 2 млн.чоловік, а в Європі – у 700 000. В 

США ТГВ є причиною госпіталізації 300 тис. хворих в рік, причому у 50 тис.  хворих 

настає летальний наслідок від ТЕЛА(Шалімов А.А.,Сухарев І.І.,1984). По іншим даним, в 

США щорічно виявляють ТГВ у 5 млн.пацієнтів(Moser K.M.,1990) , ТЕЛА виникала у 

10% з них та стала причиною смерті 50 000 пацієнтів(Boneu B., 1998). Однак загроза ТГВ 

полягає не тільки в можливості виникнення такого грізного ускладнення, як ТЕЛА, яка 

може закінчитись летальним наслідком в 2-10% (Клоч-  ков Н.Д. та ін,1994) та розвитком 

постемболічної легеневої гіпертензії(ПЕЛГ) в 5,1%(Peterson K., 1999).  

Перенесений ТГВ також не минає безслідно.У більшості хворих розвивається 

ПТФС враженої кінцівки. Він дає про себе знати через 5-15 років і реєструється 

приблизно у 25% хворих, що перенесли розповсюджений ТГВ гомілки, у 48% пацієнтів з 

враженням судин гомілки та стегна і у 90-98% хворих після ілеофеморального 

тромбозу(Mudge M. Et al.,1988;Widmer L.K.,1985).  

Не менш значима і фінансова сторона  проблеми венозних тромбоємболічних 

ускладнень. На лікування ТГВ та його наслідків в світі затрачуються величезні кошти. 

Наприклад, у Франції на це йде щорічно 5,7 млрд. франків(Carpentier P. et al.,1994). В 

Швеції вартість лікування одного хворого з ПТФС, включаючи перебування в стаціонарі, 

оцінюється 10-20 тис. доларів на рік(Brandjes D.P., 1992). Виробнича сфера в США та 

Англії втрачає щорічно через необхідність амбулаторного та стаціонарного лікування 

хворих цього профілю більше 2,5 млн. робочих днів(Sawchuk A.P. et al.,1987). 

 

2. Конкретні цілі: 

Аналізувати патогенетичні аспекти розвитку венозних тромбозів 

Пояснювати необхідність застосування тих чи інших лікувальних методик 

Запропонувати діагностичну та лікувальну тактику при  венозних тромбозах та 

тромбоемболії легеневої артерії 

Класифікувати венозні тромбози та тромбоемболію легеневої артерії 



Трактувати клінічні дані та дані лабораторних та інструментальних методів дослідження 

Малювати схеми венозної гемодинаміки при венозних тромбозах 

Проаналізувати отримані знання 

 Скласти підсумковий контроль 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

 

Назви попередніх дисциплін 

 

Отримані навики 

1. Нормальна анатомія людини 

2. Фізіологія 

 

 

3. Патологічна фізіологія 

 

 

4. Біохімія 

 

 

 

5. Фармакологія 

 

 

6. Оперативна хірургія 

 

 

Володіти знаннями анатомії вен  

Описувати особливість згортальної та 

протизгортальної системи крові людини, 

особливості венозної гемодинаміки в нормі 

Описувати процес тромбоутворення, 

венозної гемодинаміки при венозних 

тромбозах 

Визначати біохімічні процеси, що 

відбуваються у тканинах при венозних 

тромбозах та тромбоемболії легеневої 

артерії 

Володіти знаннями фармакології 

лікарських засобів, що застосовуються при 

лікуванні венозних тромбозів 

Зобразити схематично особливості 

оперативних втручань при венозних 

тромбозах 

  

 

4.   Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

1.Венозний тромбоз 

 

2. Тромбоемболія легеневої артерії 

 

3.Флотація 
 

4. Венозний клапан 

 

 

5. Поверхневі вени 

 

6. Глибокі вени 

 

7. Перфорантні вени 

 

 

8. Клапанна недостатність 

9. Венозний рефлюкс 

Утворення згустка у венозному руслі 

внаслідок порушення системи коагуляції 

Міграція тромботичних мас у легеневу  

артерію 

Наявність голівки тромбу, яка вільно 

рухається у просвіті вени  

Утворення стінки вени, що перешкоджає 

зворотньому руху крові 

Венозні судини, що проходять у підшкірній 

клітковині та впадають у глибокі  

Венозні магістралі, що проходять у мязах та 

супроводжують артерії 

Вени, що перфорують фасцію та поєднують 

поверхневі та глибокі вени 

Стан, при якому виникає рух венозної крові у 

зворотньому напрямку внаслідок неповного 

змикання стулок венозного клапану 

Зворотній рух венозної крові 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. Етіологія венозних тромбозів 

2. Фактори ризику венозних тромбозів 

 



 3.Патогенез венозних тромбозів  

4. Класифікація.  

5. Клініка.  

6. Діагностика.  

7. Диференціальна діагностика.  

8. Методи консервативного і хірургічного лікування  

9.Тромбоемболія легеневої артерії. Клініка, діагностика, лікування. Засоби профілактики 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті 

1. Огляд хворого, визначення симптомів венозного тромбозу 

2. Аналіз даних обстежень у історії хвороби 

3. Визначення лікувальної тактики при ТГВ. 

Зміст теми:  

Патогенез венозного тромбозу вперше був описаний в 1854 році R.Virchow. Тріада  

Вірхова – венозний стаз, гіперкоагуляція та пошкодження внутрішньої стінки вени – до цього 

часу складає основу сучасних теорій патогенезу тромбоутворення. 

В теперішній час вважають, що в ділянці  низького чи турбулентного венозного кровотоку 

(камбаловидна, гомілкова вени) тромбін, фібриноаденозивний дифосфат, активований елемент 

X, катехоламіни, серотонін, насичені жирні кислоти, колаген, а також інші речовини, підсилюючі 

агрегацію тромбоцитів, знаходяться у контакті з тромбоцитами на протязі довгого періоду часу. 

Під дією неблагоприємних факторів( хірургічні, гінекологічні, травматологічні та ортопедичні 

операції, запалення легень, грип, атеросклероз, злоякісні новоутворення, інфаркт міокарду) 

відбувається утворення тромбу (Шалімов А.А.,Сухарєв І.І., 1984). 

Розвиток венозного тромбозу пов’язаний з активацією процесів коагуляції, зміною стінки 

вени, її фібринолітичної активності, венозним стазом (Александрова Н.П., 1977; Покровський 

А.В., 1979; Рandolfi M., 1969; Kakkar V., 1975).Утворення тромбів при пошкодженні стінки вени  

пояснюється зміною в ендотелії негативного заряду на позитивний (Шалімов А.А.,Сухарєв І.І., 

1984). 

Деякі автори (Даменія Л.Є. та ін., 1981) вважають, що в патогенезі тромбо-утворення 

магістральних вен суттєву роль відіграє аутоалергічний компонент. Важливу роль в патогенезі 

ТГВ, на думку Лідського А.Т.(1958), грає стан лімфатичної системи. 

Що ж до динаміки тромботичного процесу, то Шалімов А.А.,Сухарєв І.І. (1984) при 

вивченні її в експерименті за допомогою авторадіографіїї, електронної та контактної мікроскопії, 

довели ,що найбільш активна перебудова судини при тромбозі відбувається в перші 5 діб, а в 

подальшому можлива небажана  трансформація її   м’язевого шару. Через 7 днів та більше від 

початку захворювання гине клапанний апарат і відбувається патологічна перебудова вен 

(Григорян Р.М., 1973 ; Fontain R., 1966). Реорганізація тромбу закінчується приблизно до 20 доби 

від початку розвитку захворювання (Ільїн І.В., 1979). 



Місцем первинного тромбоутворення Nicolaides A.N. et al.(1971) вважають підошовні 

вени. 

Однак більшість авторів вважає, що вихідною точкою тромботичного процесу є вени, 

дренуючі м’язи гомілки(Зеленін Р.П.,1964; Fishman A.G.,1964;AngelidesN.,1977).  

З нього 20- Дані літератури (Яблоков Є.Г., 1967; Покровський А.В., 1979; Bruner V., 1974; 

Denck H.. 1977  та ін.) дозволяють зробити заключення, що тромб може розповсюд-жуватись по 

нисхідному (46,5%) , висхідному ( 49,6%) та змішаному ( 3,9% ) шляхам. Country L. еt al.(1962) 

вважають можливим “біполярний тромбоз”, коли тромбоз одночасно починається в венах 

гомілки та тазу.  

В серії робіт, що вийшли з факультетської хірургічної клініки ім. С. І. Спа-сокукоцького в 70-ті 

роки, була висунута і ідеально розроблена концепція ембологенного венозного тромбозу (В. С. 

Савельев, 1979; Е. Г. Яблоков, 1977). Під ембологенним розуміють такий тромбоз, який в 

силу своєї локалізації, патогенетичних і морфологічних особливостей є потенційним 

джерелом тромбоемболії легеневого стовбуру та головних легеневих артерій. При цьому, як 

правило, спостерігається флотуючий (плаваючий) тромб, що має єдину точку фіксації в 

дистальному відділі, а решта його вільно і на всьому протязі не пов’язана з стінками 

вени.  

ФАКТОРИ РИЗИКУ ТГВ 

На сьогоднішній день визначені фактори ризику , недооцінка яких може бути 

причиною ТГВ або ТЕЛА. 

Так , за даними 6
th

 ACCP Consensus Conferense on Antithrombotic Therapy (2001) 

профілактику венозних тромбоембоемболій (ВТЕ) слід проводити пацієнтам з такими 

захворюваннями, як ішемічний інсульт, гострий інфаркт міокарду, злоякісні 

новоутворення, хронічні респіраторні захворювання, сер -цева недостатність, хворим 

реанімаційного відділення, важка патологія внутрішніх органів, ВТЕ в анамнезі, 

ліжковий режим, вік, старше 60 років.  

КЛАСИФІКАЦІЇ ТГВ 

По мірі розвитку знань про ТГВ була запропонована велика кількість 

класифікацій даного захворювання (De Bakey, 1939;KulenkampfD.,1940; Зайцев Г.П., 

1946;Cooper W.M.,1953;Лідський А.Т., 1958; McNamara M.,1977; Mogos Gh.,1979; 

Покровський А.В., 1979; Клемент А.А., 1976;Яблоков Є.Г., 1967;Кліонер Л.І., 

1969;Савельєв В.С., 1972). 

Найбільш розповсюдженою є класифікація по клінічній течії. Виділя- ють гостру , 

підгостру та хронічну стадії захворювання (Лідський А.Т., 1958). Шалімов А.А., 

Сухарєв І.І.(1984) вважають,  що гостра стадія триває 7-14 діб, потім вона переходить в 

підгостру і через 3 міс починається хронічна стадія.  На думку Савельєва В.С.(1972) 



гостра стадія може тривати від декількох діб до місяця. Дане питання принципово 

важливе, так як в гострій стадії захворювання можна виконати тромбектомію без 

значного пошкодження внутрішньої оболонки судини(Спірідонов А.А.,Кліонер Л.І., 

1996). 

         Кліонер Л.І.(1969) запропонував таку класифікацію:І.По локалізації первинного 

тромботичного процесу та шляхам його розповсюдження.                   1.Система 

НПВ:а)вени, дренуючі мязи гомілки;б)ілеофеморальний тромбоз; в)сегменти 

НПВ;г)поєднаний каваілеофеморальний відділ;д)поєднаний тотальний 

тромбоз.2.Система верхньої порожнистої вени(ВПВ).ІІ.По етіологічній ознаці.ІІІ.По 

клінічній течії.ІV.По ступеню виникнення трофічних розладів.  

Савельєв В.С.(1972) пропонує розрізняти тромбоз: 1.По локалізації : а)нижній 

сегмент;б)середній сегмент;в)верхній сегмент. 2.По етіологічному фактору. 3.По 

клінічній течії. 

КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТГВ 

Найбільш характерною клінічною ознакою ТГВ, на думку Шалімова А.А., Сухарєва 

І.І.(1984) є біль в м’язах нижньої кінцівки, яка підсилюється при фізичному навантаженні(до 

93% випадків ТГВ). Клімов В.Н.(1979) вважає, що патогно-монічним симптомом ТГВ  є 

набряк. Характерною ознакою венозного набряку є асиметрія та виражена щільність. На висоті 

набряку  може наступити зміна відчуття болю на оніміння та одеревенілість(11,8% випадків 

ТГВ). Механізм цього явища детально висвітлений Думпе Е.П. (1969). Про ступінь вираженості 

набряку можна судити по різниці периметру на рівні стегна та гомілки. Легка ступінь( різниця 

в периметрі від 2 до 5 см) (зустрічається у 31% хворих), середня(різниця від 6 до 9 см)(41,3%), 

важка (різниця 10 см та більше(27,7%)(Клімов В.Н.,1979). Цінними клінічними симптомами 

ТГВ є болісність в литкових м’язах при здавлюванні їх пальцями в передньо-задньому 

напрямку (позитивний симптом Moses, 1946)(38% хворих), болісність в литкових м’язах в місці 

переходу їх в п’ятковий сухожилок при згинанні стопи (симптом Homans, 1941)(65% 

хворих).Також виявляються гіпертермія в вечірні часи(симптом Michaelis, 1911)(22,7% 

хворих), неадекватність частоти пульса та ступеню підвищення температури тіла(симптом 

Mahler)(9,1% хворих), поява болю в литкових мя’зах при  здавлюванні їх манжеткою 

сфигмоманометра і нагнітанні тиску 13,3-20 кПа (симптом Loewenberg, 1954)(13,6% хворих) 

(Шалімов А.А., Сухарєв І.І., 1984), поява болю в литкових м’язах при надавлюванні на центр 

п’яти та її підошовному згинанні(симптом Deneke)(Sigg K.,1976), поява болю в 

великогомілковій кістці при постукуванні пальцями по передній поверхні гомілки медіально 

від її гребеня(симптом Luscher, 1971)(65% випадків)(Mogos Gh., 1979), симптом Лувель-Лубрі 

або кашльова проба(при покашлюванні хворий відмічає біль в ділянці верхньої границі 

тромбу(підвищений тиск в системі НПВ передається в дистальному напрямку до головки 



тромбу, що й викликає в цьому місці біль)) ( Клімов В.Н., 1979), відчуття теплоти, розширення 

вен (Haeger K., 1995;Alexander A., 1994). Передбачуване значення комбінації відчуття теплоти 

та розширення вен за даними Jansen M.S. (1996) склало 87%. При проксимальній локалізації 

ТГВ вищевказані симптоми більш виражені, до того ж з’являється синюшність, ціаноз та 

блідість шкіри нижньої кінцівки (32-89% хворих) (Шалімов А.А., Сухарєв І.І., 1984). 

Інструментальна діагностика 

Тест з І-125-міченим фібриногеном, який вперше застосували Atkins P. та Hawkins I. В 

1965 році, знайшов широке використання в клінічній практиці для раннього виявлення 

венозного тромбозу. . Радіо індикатор, введений в загальний кровотік, включається в процес 

тромбоутворення та накопичується в тромбі. По результатами зовнішньої радіометрії, 

реєструють зону підвищення радіоактивності, судять про локалізацію венозного тромбозу. 

Плетизмографія 

Плетизмографія, яку вперше застосували Wheeler H. еt al.(1969), є однією з найбільш 

широко використовуємих неінвазивних технік. В теперішній час використовують імпедансну та 

тензиометричну плетизмографію. Імпедансна плетизмографія(ІП) виконується шляхом 

вимірювання електричного опору між двома електродами, що накладені на гомілку. Електроди 

фіксують зміни в об'ємі крові в венах гомілки: збільшення об'єму зменшує електричний 

опір(Cooperman M., 1979). Чутливість ІП складає в середньому 94%,а специфічність – 95% при 

першому епізоді ТГВ(Hull H., 1985;Anderson F., 1991).  

Ультразвукова діагностика 

Впровадження ультрасонографії в реальному масштабі часу, яку вперше запропонували 

Strandnes et al. в 1967 році, стало надійною альтернативою імпедансній плетизмографії з 

чутливістю майже 94%( Heijboer Н., 1993 ) та специфічністю 97%(Robertson P.I., 1994) у 

хворих з симптомними ТГВ.  Фізичною основою цього діагностичного методу є різна 

ступінь відбиття та поглинання ультразвукового променя різними тканинами. Найбільш 

точним критерієм тесту є неможливість спадання вени при ніжному здавлюванні ззовні - це 

так звана компресійна ультрасонографія(прогностична цінність позитивного результата -

97%)( Kearon C. et al., 2000). При повному перетиснені загальної стегнової чи 

підколінної вени проксимальний ТГВ можна виключити(прогностична цінність 

негативного результату 98%)(Kearon C. et al., 2000). Кольорове Dyplex-сканування - 

поєднання ультрасонографії з допплерівською кольоровою флоуметрією дозволяє 

прослідкувати кровотік навіть в венах малого діаметру, зокрема гомілкових. Чутливість складає 

в середьому 93%, а специфічність – 94%(White R.H., 1989;Comerona A.J., 1990).  

Флебографія 

Не дивлячись на прогрес в застосуванні неінвазивних методів дослідження, на 

теперішній час флебографія, як і раніше, визнається “золотим стандартом” для підтвердження 



діагнозу ТГВ(Lensing A.W., 1992). Характерними флебографічними ознаками тромбозу є: 

блокада вен, дефект наповнення вен, ампутація глибоких вен, обтікання тромбу, відсутність 

контра-стування магістральних вен, наявність  обхідного кровотоку(Аскерханов Р.П., 1973; 

Савельев В.С., 1972; Думпе Е.П., 1969; Nilander G., 1972; Hirsh J., 1978; Radionow R., 1972; 

Perry M., 1976). 

Лікування 

Режим 

Щодо режима при ТГВ, то в перші 7-14 діб необхідний активний ліжковий режим 

з дозованою ходьбою, з 14-21 доби слід рекомендувати активний режим з дозованою ходою 

та обов’язковою еластичною компресією кінцівки(в ранньому періоді при еластичній 

компресії можливий відрив та міграція тромбу) (Шалімов А.А., Сухарєв І.І., 

1984;СавельєвВ.С., 1972). Проаналізувавши результати лікування хворих, яким була 

дозволена дозована ходьба на фоні примінення низькомолекулярних гепаринів(НМГ) Partch 

H. et al.(1997) встановили, що частота нових випадків ТЕЛА нижче, ніж при дотриманні 

традиційного ліжкового режиму. Савельєв В.С.(2001) вважає виправданим активне ведення 

хворих, у яких виключений флотуючий(емболонебезпечний) тромбоз при умові проведення 

адекватної антикоагулянтної терапії. 

Консервативна терапія 

Стандартний або нефракціонований гепарин, який був вперше виділений в 1916 році з 

печінки людини, є класичним та найбільш розповсюдженим препаратом для лікування ТГВ 

завдяки його здібності інактивувати тромбін. За даними Ферстрате М.(1986) при лікуванні 

гепарином ТГВ ТЕЛА спостерігається лише в 5%(без лікування - в 26-67%), а летальний 

наслідок - менше, ніж у 1%(без лікуван-ня у 11%).  

Для лікування венозного тромбозу застосовується в основному внутрішньо-

венний(в/в) метод введення гепарину. На 4ACCP Consensus on Antitrombotic therapy(1995), 

було запропоновано в/в введення початкової дози гепарину 5000ОД з наступною тривалою 

в/в інфузією, починаючи зі швидкістю 42 мл/год розчину, що має  в собі 20  000 ОД гепарину 

на 500 мл розчинника(1 680 ОД/год), на протязі 24 год, тобто всього за добу 40 320 ОД. 

Капранов С.А. та співавт.(2002) застосовують “довгу” схему гепаринотерапії на протязі 10-12 діб 

з розрахунку 450 ОД/кг маси тіла на добу п/ш та “коротку” схему в такій самій дозі на протязі 5 

діб. На думку Rosenow E.C. (2002) метод п/ш введення гепарину(17 500 ОД двічі на день під 

контролем АЧТЧ) повинен застосовуватись для амбулаторних пацієнтів. 

З 1986 року арсенал антитромботичних засобів для лікування ТГВ поповнився 

низкомолекулярним гепарином(НМГ), який був отриманий шляхом деполімеризації гепарину. 

Вивчення його фармакологічних властивостей показало, що він володіє високою інгібуючою 



активністю фактора Ха(Fareed J., 1990). НМГ мають слідуючі переваги перед НФГ: гарна 

біодоступність та швидке всмоктування при п/ш введенні;більш передбачуваний 

антикоагулянтний ефект;стійкість до інгібуючої дії активованих тромбоцитів;довготривала дія, 

що дозволяє їх вводити 1-2 рази на добу; більш низька частота тромбоцитопенії(0,5%)(Rosenov 

E.A., 2002); менша частота геморагічних ускладнень(0,5%)(Саєнко В.Ф., 2001). 

Найчастіше в клінічній практиці застосовуються такі НМГ, як надропарин кальція 

(Фраксипарін)(в 1 мл 10250 МЕ), еноксапарин натрія (Клексан) та дальтепарин натрія 

(Фрагмін). 

Суттєві геморагічні ускладнення при антикоагулянтній терапії виникають з частотою 3-

5% на рік(Emmerich J., 1997). Щодо ТЕЛА, то вона виникає в 2,5% випадків (Капранов С.А., 

2002). 

Поява тромболітичних засобів відкрило нові перспективи в консервативному лікуванні 

ТГВ. По образному виразу Мардера, кінець ХХ століття в медицині можна назвати “ерою 

тромболізису”. Це пов’язано з тим що, гепарин ефективно попереджує розповсюдження вже 

сформованого ТГВ та ТЕЛА, але не спроможний його розчиняти через низьку вираженість 

фібринолізуючих властивостей(Ферстрате М., 1986; Шестаков В.А. та ін., 1976;Савельєв 

В.С., 1972). Тромболітична терапія має декілька переваг перед антикоагулянтною терапією в 

лікуванні хворих з ВТЕ. По-перше, в швидкому лізису тромбу і, як результат, в швидшому 

покращенні регіонарного кровотоку. По-друге, тромболізис елемінує тромби, чим зменшує 

частоту рецидивів ТЕЛА. По-третє, швидкий та повний лізис тромбів попереджує розвиток 

ХВН. 

 Найрозповсюдженішими тромболітиками є стрептокіназа, кабікіназа, урокіназа та 

тканьовий активатор плазміногену(т-АП). При спробах порівняння ефективності трьох типів 

тромболітиків Goldhaber S. Z. (1988); Meyer G. (1992); Meneveau N. (1998) в дослідженнях 

виявили однакову ефективність і безпечність при призначенні в еквівалентних дозах. 

Геморагічні ускладнення набагато частіше зустрічались при лікуванні стрептокіназою та 

урокіназою, ніж рекомбінантним активатором тканинного плазміногену (р-АТП), без 

відмінностей в летальності (Goldhaber S. Z., 1988). Інфузія на протязі 2-х годин р-АТП 

приводила до більш швидкого лізису тромбів, порівняно з 12- або 24-годинним режимом 

введення стрепто- чи урокінази (N. Meneveau, 1998). Однак Метелиця В.І.(2002) стверджує про 

малоефективне назначення т-АП при ТГВ через відносно велику масу тромбів при такому 

захворюванні. 

Стрептокіназа призначається  при ТГВ 250 000 МО на протязі 30 хв., потім підтримуюча 



інфузія зі швидкістю в/в введення 100 000 МО/г на протязі 72 год(Метелиця В.І., 2002). 

 

Хірургічне лікування 

Основним хірургічним методом лікування ТГВ є тромбектомія, яку вперше виконали 

Schnitzler, Laeven, Leriche більш, ніж 60 років тому. Радикальність тромбектомії на думку A. J. 

Meisner (2000), К. Kasirajan (2001) обернено пропорційна часу з моменту виникнення 

тромбозу. Так, в перші 2 доби тромб, як правило не пов’язаний зі стінкою вени і легко 

видаляється без інструменту, на 3-тю добу починається організація тромбу, що ускладнює 

техніку операції і потребує додаткового інструментарію (Аркерханов Р.П., Гіреєв Г.І., 

1977;Van De Berg L., 1978). Linton R.(1963), Haid-Fisher F.( 1977) вважають, що тромбектомія 

виправдана в перші години захворювання. Сухарев І. І. (1980) встановив, що тромбектомія 

доцільна в перші 5 діб захворювання. На думку Fisher H.(1974) через 5 днів в вені розвивається 

запальний процес, що виключає оперативне втручання. В більш пізні строки від виникнення 

тромбозу Баешко А. А., Шорох Г. П. (1997) повідомляють про необхідність виконання 

тромбінтімектомії, так як в такому випадку виявляється неспроможність видалення тромбів за 

допомогою балонних катетерів. 

Регіонарний тромболізис 

Регіонарна терапія дозволяє використовувати введення малих доз фібринолітиків, що сприяє 

значному підвищенню літичного потенціалу крові в зоні тромботичної оклюзії. Регіонарний 

тромболізис не викликає вираженого фібриногенолізу в загальному кровотоці, що зменшує ризик 

розвитку геморагій та скорочує витрачення препаратів(Савельєв В.С., 2001). Таким чином 

регіонарний фібриноліз має такі переваги над системним введенням: по-перше, доставка 

безпосередньо до місця тромбозу; по-друге, більш швидкий та повноцінний тромболізис, по-

третє, із-за високої місцевої концентрації ліків низькі дози можуть досягнути такого ж ступеню 

тромболізису, як і системні дози, і нарешті - локальна терапія супроводжується низьким 

ризиком кровотеч, особливо при використанні низьких доз. За даними Schweizer J. et al.(2000), 

які дослідили системне та місцеве введення тромболітиків, системне введення частіше 

супроводжується розвитком  побічних ефектів. Однак слід підкреслити, що регіонарний 

тромболізис є агресивним методом лікування, при його проведенні існує потенціальна 

небезпека важких ускладнень, з яких основним вважаються геморагічні(10,7%) (Levine M.N., 

1995; Капранов С.А. та співавт., 1998). В зв’язку з цим при плануванні РТЛТ необхідно 

враховувати протипокази до тромболізису, які були викладені вище.  

Методика РТЛТ відрізняється в залежності від локалізації та протяжності тромботичної 



окклюзії. При враженні менше 3 анатомічних сегментів глибокої венозної системи та в 

незалежності від прохідності глибоких вен гомілки переважно використовують доступ через 

задню великогомілкову вену. При сегментарних тромбозах, що захоплюють не більше 2 

анатомічних венозних сегментів та прохідному дистальному судинному руслі використовують 

пункційне введення інфузійного катетеру через стегнову чи підколінну вени в антеградному 

напрямку, або через підключичну вену в ретроградному напрямку по традиційній методиці 

катетеризації Сельдингера. При тотальних ТГВ нижніх кінцівок та тазу, розповсюджуючихся 

від глибоких вен гомілки аж до НПВ, застосовують комбіновану двохкатетерну техніку РТЛТ, 

що представляє собою поєднання двох описаних вище методик. При неможливості прямої 

катетеризації глибокої венозної системи яким-небудь вищевказаним доступом РТЛТ  проводять 

через пунктовану та катетеризовану підшкірну вену стопи. Додатком є накладання 3 джгутів в 

нижній та верхній третині гомілки, а також нижньої третини стегна з метою направленого 

поступлення тромболітика в глибоку венозну систему (Савельєв В.С., 2001). Герасимов В.Т. та 

співавт.(1998) застосовують для регіонарного тромболізису після тромбектомії при 

ілеофеморальних тромбозах ВПВ.  

Хірургічна профілактика ТЕЛА 

Для хірургічної профілактики ТЕЛА найчастіше використовують кава-фільтри – пристрої, 

які імплантуються у нижню порожнисту вену. На сьогоднішній день існують рандомізовані 

дослідження ефективності кава-фільтрів у профілактиці ТЕЛА. В дослідженні ефективності кава-

фільтрів та антикоагулянтів у порівнянні з антикоагулянтами у профілактиці ТЕЛА, було 

показано ефективність кава-фільтрів у профілактиці ТЕЛА на протязі 2 тижнів (хворі з кава-

фільтром 1,1 % ТЕЛА, хворі з антикоагулянтами 4,8 % ТЕЛА). Однак, розвиток рецидивуючих 

ТГВ протягом 2-річного спостереження був вищим у пацієнтів з кава-фільтрами (хворі з кава-

фільтрами 20,8 %, хворі з антикоагуляцією 11,6 %). Рівні смертності та розвитку великих 

кровотеч були еквівалентними у двох групах . Подібні результати були отримані в іншому 

дослідженні . 

Для вивчення віддалених (8-річних) результатів застосування кава-фільтрів було 

проведено дослідження PREPIC , яке показало наявність ТЕЛА у 6,2 % випадків у групі пацієнтів 

з кава-фільтрами та у 15,1 % випадків у групі без кава-фільтрів. ТГВ та ПТФС виникли 

відповідно у 35,7 та в 70,3 % випадків в групі пацієнтів з кава-фільтрами та відповідно у 27,5 та 

69,7 % випадків у групі без кава-фільтрів. Дане дослідження показало доцільність імплантації 

кава-фільтрів у групі підвищеного ризику виникнення ТЕЛА. 

В Україні використовують в основному кава-фільтр “ОСОТ”, який був сконструйований у 

1996 році у Київському інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН України разом з 

медичним центром " Ендомед" Асоціації ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології 



України. Останнім часом в клінічну практику впроваджено тимчасові кава-фільтри, які можуть 

бути видалені через певний проміжок часу після ліквідації загрози розвитку ТЕЛА. 

 

Матеріали для самоконтролю: 

А. Завдання для самоконтролю (таблиці, схеми, малюнки, графіки): 

1. Намалювати схему руху крові по венам нижніх кінцівок 

2. Скласти перелік діагностичних методів при діагностиці венозного тромбозу  

3. Визначити схему консервативної терапії венозного тромбозу 

4. Описати тактику хірургічної профілактики ТЕЛА 

5. Намалювати схему регіонарного тромболізису 

6. Скласти перелік методів лікування ТЕЛА 

 

Б. Тести  

1. Горизонтальний рефлюкс – це рефлюкс у  

а) Поверхневих венах 

б) Глибоких венах 

в) Перфорантних венах 

2. Вертикальний рефлюкс– це рефлюкс у 

 а) Поверхневих венах 

б) Глибоких венах 

в) Перфорантних венах 

3. Для профілактики ТГВ призначають 

а) антикоагулянти 

б) антиагреганти 

в) тромболітики 

4. Оптимальним методом діагностики ТГВ є  

а) УЗД 

б) флебографія 

в) реовазографія 

5. Синя флегмазія виникає при 

а) венозному тромбозі 

б) артеріальному тромбозі 

в) венозному тромбозі, при якому порушується артеріальний кровотік 

6. Патогномонічний симптом венозного тромбозу 

а) Симптом Мозеса 

б) Симптом Щоткіна-Блюмберга 

в) Симптом Воскресенського 

7. Болісність у литкових мязах при їх передньо-задньому стисненні це: 

а) Симптом Мозеса 

б) Симптом Хоманса 

в) Симптом Ловенберга 

8. Болісність у литкових мязах при тильному згинанні стопи це: 

 а) Симптом Мозеса 

 б) Симптом Хоманса 

 в) Симптом Ловенберга 

9. Який з препаратів є прямим антикоагулянтом: 

а)  гепарин 

б) фенілін 

в) стрептокіназа 

10. Який з препаратів є тромболітиком: 

а) гепарин 

б) фенілін 

в) стрептокіназа  



В. Задачі для самоконтролю: 

1. Пацієнт Б. поступив у клініку через 1 добу після того, як зявився набряк лівої нижної 

кінцівки. Клінічно наявний набряк лівого стегна + 10см, гомілки + 6 см. Симптоми 

Мозеса та Хоманса позитивні. За даними УЗД вен лівої нижньої кінцівки наявна оклюзія 

лівої зовнішньої клубової, стегнових та підколінної вен. Проксимальна межа тромбу має 

ознаки флотації. За даними флебографії наявний флотуючий тромб лівої зовнішньої 

клубової вени, оклюзія  стегнових та підколінної вен. Як буде звучати діагноз у 

пацієнта? Які методи лікування даного хворого ви можете запропонувати? Яким чином 

доцільно профілактувати ТЕЛА у даного хворого? 

Гострий флотуючий ілеофеморальний флеботромбоз лівої нижньої кінцівки. В даному 

випадку доцільно застосувати регіонарний тромболізис з попередньою імплантацією 

тимчасового кава-фільтру. 

2. Чим може ускладнюватись флотуючий флеботромбоз? 

Флотуючий флеботромбоз може ускладнюватись ТЕЛА через міграцію тромботичних 

мас у проксимальному напрямку. 

3. Яка схема антикоагулянтної терапії застосовується при ТГВ? 

Призначаються прямі антикоагулянти у вигляді нефракціонованого гепарину або 

низькомолекулярних гепаринів(клексан, фраксипарін, фрагмін) протягом 5-7 діб. За 3-4 

доби до відміни прямих антикоагулянтів призначають непрямі антикоагулянти. 

4. Які ускладнення можуть виникнути при застосуванні тромболітичної терапії при 

ТГВ? 

Найбільш часто при тромболітичній терапії виникають геморагічні ускладнення. Також 

можливі алергічні реакції. При флотуючому тромбозі може виникнути ТЕЛА. 

5. Яке оперативне втручання найбільш часто використовується при  ТГВ? 

Найбільш часто при ТГВ застосовують венозну тромбектомію.  
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