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1. Актуальність теми 

Венозний тромбоз нижніх кінцівок (ТГВ) і тромбоемболія легеневої артерії 

(ТЕЛА) - одні з найбільших важких за перебігом і життєво небезпечних 

ускладнень у медицині. ТЕЛА безпосередньо пов’язана з розвитком тромбозу 
глибоких вен нижніх кінцівок і таза, тому в світовій літературі ці дві хвороби, як 

правило, об’єднують під однією назвою - венозний тромбоемболізм (ВТЕ). 

Проблема профілактики та лікування тромбозів продовжує залишатися 
актуальною для сучасної медицини. 

Частота розвитку післяопераційних тромбозів у пацієнтів хірургічних 

стаціонарів складає 21,5-41,5 % 

Розповсюдженість тромбозу глибоких вен у хірургічних хворих залежить 
від виду хірургічного втручання: 

- операції на спинному мозку - 60-80%; 

- важка травма - 40-80%; 

- артропластика великих суглобів - 40-60%; 
- загальна хірургія - 15-40%; 

- великі гінекологічні операції - 15-40%; 

- великі урологічні операції - 15-40%; 
- нейрохірургічні операції - 15-40%. 

За даними світової літератури післяопераційний тромбофлебіт підшкірних 

вен, як ускладнення післяопераційного періоду реєструється причиною ТЕЛА у 

0,5-12,5 %, а летальність у даної групи пацієнтів складає близько 5,0 %. 
Одночасний розвиток у післяопераційному періоді поверхневого тромбофлебіту 

підшкірних вен та ТГВ на одній нижній кінцівці діагностується у 10,0-15,0 % 

спостережень. 
За даними сітової літератури щорічно реєструється 170 000 нових і 90 000 

повторних епізодів тромбозів і тромбоемболії, крім того, тромбоемболічні 

ускладнення посідають третє місце серед серцево-судинних захворювань після 

ішемічної хвороби серця (ІХС) та інсульту.  
Вірогідна частота ТЕЛА в Україні складає приблизно 50 тис. випадків на 

рік, у тому числі близько 10 тис. із летальним наслідком. Однак не можна 

виключати, що реальні показники частоти виявлення й смертності від 
тромбоемболічних захворювань можуть бути ще вище, так як ТГВ часто протікає 

безсимптомно. 

За даними різних авторів, у загальній структурі смертності серед 

госпітальних пацієнтів ТЕЛА становить від 7,2% до 15,6% (при хірургічних 
захворюваннях - 18%, терапевтичних - 82% випадків). Однак, не більше, ніж у 

одного з кожних п'яти хворих, які загинули від ТЕЛА, були клінічні ознаки ТГВ, і 

лише 10% нефатальних венозних тромбозів могли бути діагностовані за життя 
пацієнта. Таким чином, в більшості випадків, коли ТЕЛА є безпосередньою 

причиною смерті, тромбоз не діагностується ні клінічно, ні лабораторно, ні за 

допомогою інструментальних методів дослідження, і виявляється знахідкою на 

аутопсії. Ті ж автори справедливо відзначають, що в даний час немає жодного 
клінічної, лабораторної або інструментальної ознаки, які зі стовідсотковою 

ймовірністю говорили б про наявність ТЕЛА і ТГВ, і що багато клінічні 

симптоми, які традиційно вважалися специфічними, виявляються в 10-54% 

випадків (в залежності від симптому), але не більше. 
Ймовірно, недооцінка істинного рівня ТГВ і є результатом відсутності 



чітких критеріїв діагностики та низької чутливості застосовуваних на сьогодні 

методів діагностики. Це диктує необхідність виділення груп пацієнтів, які мають 

підвищений ризик розвитку ТГВ / ТЕЛА і проведення адекватних профілактичних 

заходів.  
Крім того, слід враховувати, що ризик ТГВ і ТЕЛА для кожного хворого 

обумовлений не тільки характером операції, а й індивідуальними сприятливими 

факторами, які бувають постійними і тимчасовими. Постійні фактори ризику, в 
свою чергу, поділяють на генетично детерміновані, наприклад, спадкова 

тромбофілія, і надбані, наприклад, ТГВ/ТЕЛА в анамнезі або онкологічне 

захворювання. Все це не можна не враховувати при призначенні пацієнту 

антитромботичної профілактики. 
Тромбоз глибоких вен та тромбоемболія легеневої артерії є важливими 

проблемами охорони здоров’я з потенційно важкими наслідками. Гостра ТЕЛА 

може бути фатальною, а у віддаленому періоді, внаслідок її рецидивів, можливе 

формування легеневої гіпертензії. Внаслідок ТГВ виникає післятромботична 
хронічна венозна недостатність, яка спричиняє рефлюкс крові глибокими венами 

або їх обструкції, що супроводжується змінами шкіри та утвореннями виразок; 

післяемболічну легеневу гіпертензію; інвалідизацію хворих; значне зниження їх 
соціальної активності і чинить несприятливий вплив на якість життя та 

збільшення витрат у системі охорони здоров’я. Так у США додаткові витрати на 

лікування тих, хто пройшов лікування ВТЕ у стаціонарі, у перші 3 роки після 

виписки становлять 12-15 тисяч доларів щорічно. 
Крім того, слід враховувати, що відсутність тривалої вторинної 

профілактики призводить до рецидиву тромбозу глибоких вен у 13,0% пацієнтів, 

протягом 2 років - у 17,5%, 5 років - у 25,0%, 8 років - у 30,0%. 
Економічні затрати на діагностику та лікування тромбоемболічних 

ускладнень мають стійку тенденцію до збільшення у всьому світі. Так, наприклад, 

у США на лікування ускладнень ВТЕ витрачається 7-10 млрд дол. на рік. 

Вирішення проблем попередження венозних тромбоемболічних ускладнень 
залежить від реалізації теоретичних та практичних досягнень сучасної медицини, 

але, у більшому ступені, від компетентності лікаря, що дозволить суттєво 

зменшити частоту їхнього розвитку. 
 

2. Навчальні цілі 

 

1. Дослідити ланки системи гемостазу та схеми її регуляції. 
2. Проаналізувати наслідки негативного впливу зовнішніх факторів на 

систему гемостазу.  

3. Визначити коло патологічних станів та захворювань, які можуть сприяти 
виникненню тромбозу та тромбоемболії. 

4. Розглянути класифікацію та дослідити фармакологічні властивості 

лікарських засобів, що використовують для проведення профілактичної 

антикоагулянтної терапії. 
5. Ознайомитись з алгоритмом проведення профілактичної 

антикоагулянтної терапії в хірургічній практиці.  

6. Визначити оптимальні шляхи профілактики тромбозів та тромбоемболій в 

залежності від фахових особливостей. 
 



 

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

(міждисциплінарна інтеграція) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

Дисципліна Знати Вміти 

Нормальна 

фізіологія 

Фізіологію людини  Описати систему гемостазу 

Фармакологія Характеристики груп препаратів та 

окремих препаратів, що впливають на 

гемостаз 

Проводити розрахунок дозування 

препарату в залежності від клінічної 

ситуації 

Клінічна 

фармакологія 

Порівняти особливості 

фармакокінетичної дії груп 

медикаментозних препаратів, що 

впливають на систему гемостаза 

Знати алгоритм вибору препаратів 

для проведення профілактичної 

антикоагулянтної терапії в 

залежності від фахових 

особливостей 

Патологічна 

фізіологія 

Зміни фізіологічних показників людини Аналізувати функціональні 

показники людини 

Внутрішня 

медицина 

Знати фактори ризику розвитку 

тромбозів та патологічні станів, за яких 

необхідно проводити профілактику 

антикоагулянтними препаратами.  

Визначити фактори ризику 

розвитку тромбозу. 

Хірургія Знати фактори ризику розвитку 

тромбозів та патологічні станів, за яких 

необхідно проводити профілактику 

антикоагулянтними препаратами.  

Визначити фактори ризику 

розвитку тромбозу. 

Травматологія Знати фактори ризику розвитку 

тромбозів та патологічні станів, за яких 

необхідно проводити профілактику 

антикоагулянтними препаратами.   

Визначити фактори ризику 

розвитку тромбозу. 

Акушерство та 

гінекологія 

Знати фактори ризику розвитку 

тромбозів та патологічні стани, за яких 

необхідно проводити профілактику 

антикоагулянтними препаратами.  

Визначити фактори ризику 

розвитку тромбозу. 



4. Забезпечення вихідного рівня знань 

 

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

засвоїти студент при підготовці до заняття: 
 

Термін Визначення 

Система гемостазу Одна з основних систем організму людини, що 
забезпечує оптимальний агрегатний стан крові 

Плазменні фактори 

зсідання крові 

Складові системи гемостазу, функція яких направлена на 

формування тромба 

Коагуляційний 

гемостаз 

Коагуляційний гемостаз передбачає каскад реакцій, у 

процесі яких відбувається активування ензимів 

(ферментів), які активують інші ензими. Ключовою 
реакцією коагуляційного гемостазу є перетворення 

розчиненого білка плазми крові фібриногену в 

нерозчинений фібрин. 

Тромбофілія Порушення різних ланок системи гемостазу та 

реологічних властивостей крові, що характеризується 
підвищеною схильністю до тромбозу кровоносних судин 

Тромбоемболія 

легеневої артерії 

ТЕЛА - це часткова або повна закупорка стовбура, 

крупних, середніх і дрібних гілок легеневої артерії 

частіше всього тромботичними масами (згортками 

крові). 

Тромбоз (від грец. thrоmbōsis - згортання), прижиттєве згортання 
крові у судинному руслі. 

Флеботромбоз утворення тромба в вені внаслідок зміни біохімічних 
властивостей крові та сповільнення току крові 

Антикоагулянти група медикаментозних препаратів, що сприяють 

уповільненому згортанню крові шляхом впливу на певні 

фактори згортання. 

Низькомолекулярний 

гепарин 

Каталізатор антитромбіну ІІІ, інактивує фактор Ха і 

менше впливає на фактор ІІа (зменшується ризик 
виражених кровотеч); не зв’язується з ендотелієм, 

менше з’єднується з білками плазми 

Стандартний 

нефракціонований 

гепарин 

Посилює ефект антитромбіну ІІІ, пригнічує активність 

факторів V і VIII; антикоагулянтний ефект залежить від 

кількості антитромбіну ІІІ, віку, статі, маси тіла, функції 
нирок 

Первинна профілактика 

венозних 

тромбоемболічних 

ускладнень 

Це сукупність заходів, які спрямовані на прискорення 

кровотоку в магістральних судинах (неспецифічна 

профілактика) та корекцію гемостазу (специфічна 

профілактика) для профілакти розвитку 
тромбоемболічних ускладнень у хірургічних пацієнтів 

під час операції та у ранньому післяопераційному 

періоді 
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5. Зміст теми 

Скорочення: 

АЧТЧ - активований частковий тромбіновий час 

ВТЕУ - венозні тромбоемболічні ускладнення 
ІМТ - індекс маси тіла 

ММП - механічні методи профілактики 

МНВ - міжнародне нормалізоване відношення 
НАК - непрямі антикоагулянти 

НМГ - низькомолекулярний гепарин 

НФГ - стандартний нефракціонований гепарин 

ВІТ - відділення інтенсивної терапії 
ППК - перемінна пневматична компресія 

П/Ш - підшкірно 

ТСМ - травма спинного мозку 

ТГВ - тромбоз глибоких вен 
ТЕЛА - тромбоемболія легеневої артерії  



 

Гемостаз - це процес утворення кров'яних тромбів в ушкоджених судинах, 

спрямований на запобігання крововтрати й забезпечення рідкого стану крові в 

просвіті кровоносних судин. Баланс між коагуляцією та антикоагуляцією 
підтримується за допомогою складних взаємопов'язаних системних механізмів - 

система регуляції агрегатного стану крові (PACK). 

Оцінка стану системи PACK здійснюється завдяки використанню декількох 
десятків досліджень. 

Серед них: 

- підрахунок кількості тромбоцитів; 

- тривалість кровотечі (норма 2-5 хв, оцінюються функції тромбоцитів);  
- час зсідання крові (норма 5-8 хв, оцінюється система зсідання в цілому); 

- визначення резистентності капілярів (норма не більше 10 петехій 

діаметром 1 мм, оцінюється здатність тромбоцитів захищати мікроциркуляторне 

русло при збільшенні тиску); 
- ретракція кров'яного згустку (норма 40-50 % сироватки, визначається 

активність ретрактозиму тромбоцитів); 

- час рекальцифікації плазми; протромбіновий час (норма 12-15 с, 
визначається активність протромбіну і ф. VII, IX, X); 

- протромбіновий індекс (норма 85-100 %, визначення: (А/Б)×100, де А - 

норма протромбінового часу, Б - протромбіновий час хворого). 

 
При пошкодженні невеликих кровоносних судин кровотеча за 2-5 хвилин 

може призупинитися завдяки судинно-тромбоцитарному гемостазу. Якщо 

кровотеча не припиняється, продовжуються більш тривалі (5-7 хвилин) процеси 
коагуляційного гемостазу з утворенням міцного червоного тромбу на основі 

фібрину. 

Плазменні фактори зсідання крові 

I Фібриноген 
II Протромбін 

III Тканинний тромбопластин 

IV Іони Са2+ 
V Проакцелерин 

VI Акцелерин 

VII Проконвертин 

VIII Антигемофільний глобулін А 
IX Фактор Крістмаса або антигемофільний глобулін В 

X Фактор Стюарта - Прауера 

XI Плазмовий попередник тромбопластину 
XII Фактор Хагемана 

XIII Фібринстабілізуючий фактор. 

 

Фактори зсідання формених елементів і тканин 
У процесі гемостазу беруть участь усі клітини крові. До еритроцитів 

прикріплюються нитки фібрину, їх поверхня також прискорює процес 

гемокоагуляції. 

Лейкоцити містять природні антикоагулянти, такі як гепарин (базофіли), а 
також активатори фібринолізу. Тромбоцити мають гранули з тромбоцитарними 



факторами зсідання, АДФ, серотонін, адреналін тощо. Велику роль у гемостазі 

відіграють тканини, особливо стінки судин. Усі тканини й органи мають активний 

тромбопластин, антигепариновий фактор, природні антикоагулянти, речовини, які 

викликають адгезію й агрегацію тромбоцитів, активатори та інгібітори 
фібринолізу. 

 

Судинно-тромбоцитарний гемостаз 
Цей механізм здатний зупинити кровотечу в дрібних судинах з низьким AT. 

Послідовно відбуваються такі процеси. 

1) При руйнуванні тканин і судин відбувається вивільнення з тромбоцитів 

судинозвужуючих речовин: серотоніну, адреналіну, норадреналіну. Під впливом 
цих факторів відбувається спазм судин і тимчасова зупинка кровотечі. 

2) Адгезія тромбоцитів: приклеювання до місця ушкодження. Механізм 

пов'язаний зі зміною негативного електричного заряду судини в місці 

ушкодження на позитивний. Негативно заряджені тромбоцити "прикріплюються” 
до волокон колагену базальної мембрани. У стінках судин міститься фактор 

Віллебранда, до якого прилипають пластинки за допомогою інтегринів на своїй 

поверхні. 
3) Агрегація тромбоцитів. Стимулятори цього процесу - АДФ, який 

виділяється з пошкоджених судин, тромбоцитів та еритроцитів. Спочатку 

відбувається зворотна агрегація - утворюється пухкий тромбоцитарний тромб, 

який пропускає через себе плазму крові. А потім - незворотна агрегація 
тромбоцитів. 

4) Ретракція тромба під дією скорочувального білка тромбоцитів - 

тромбостеніну. Відбувається ущільнення і закріплення в ушкоджених судинах 
тромбоцитарного тромба. Зупинка кровотечі здійснюється за 2-5 хвилин. 

 

Коагуляційний гемостаз. 

У великих судинах тромбоцитарні тромби не витримують високого тиску й 
вимиваються кров'ю. Коагуляційний гемостаз забезпечує утворення міцнішого 

тромба, в основі якого знаходиться фібрин. Коагуляційний гемостаз передбачає 

каскад реакцій, у процесі яких відбувається активування ензимів (ферментів), які 
активують інші ензими. Ключовою реакцією коагуляційного гемостазу є 

перетворення розчиненого білка плазми крові фібриногену в нерозчинений 

фібрин. 

І фаза - утворення тромбопластину (протромбінази). Цей процес 
відбувається внутрішнім і зовнішнім шляхами. 

У зовнішньому (тканинному) шляху беруть участь плазмові фактори й 

каталітична поверхня колагену. У цю фазу утворюється тканинна, тромбоцитарна 
й еритроцитарна протромбінази. У формуванні тканинної протромбінази беруть 

участь V, VII, X плазмові фактори та іони Са2+. Тканинна протромбіназа є 

фактором, який стимулює утворення тромбіну, якого достатньо для агрегації 

тромбоцитів і активації факторів V і VIII. 
Початкова реакція внутрішньої (кров'яної) системи полягає в перетворенні 

неактивного XII фактора в активний під впливом волокон колегену, які 

оголюються при ушкодженні судин. Далі послідовно у кілька етапів з утворенням 

проміжних сполук за участю V-XI факторів і іонів Са2+ утворюється активний 
тромбопластин. Перша фаза триває 5-7 хвилин. 



II фаза - утворення тромбіну. Ця фаза, на відміну від фази І, відбувається 

швидко (2-5 с), оскільки протромбіназа, що утворилася, адсорбує наявний в крові 

протромбін і швидко перетворює його в тромбін. У цій фазі беруть участь 

фактори V і X і іони Са2+. 
ІII фаза - перетворення фібриногену у фібрин. Під впливом тромбіну та 

іонів Са2+ відбувається перетворення фібрин-мономеру в розчинний фібрин-

полімер. За участю фактора XIII і фібринази тканин, еритроцитів і тромбоцитів 
утворюється нерозчинний фібрин. На нитках фібрину осідають еритроцити. При 

цьому закінчується утворення кров'яного тромбу. Третя фаза триває 3-5 секунд. 

IV фаза - ретракція згустку забезпечує закріплення та ущільнення тромба в 

кров'яних судинах. При цьому нитки фібрину скорочуються, із згустка 
витискується сироватка (плазма без фібриногену). На здійснення IV фази 

потрібно 2-3 години. 

Майже одночасно з ретракцією починається фібриноліз (розчинення 

фібрину). Задача фібринолізу - відновлення просвіту кров'яної судини шляхом 
розчинення фібрину ферментом плазміном, який знаходиться в плазмі крові у 

вигляді профермента - плазміногену. 

Фібриноліз здійснюється в три фази: 
I фаза: утворення кров'яного активатора плазміногену; 

II фаза: перетворення плазміногену в плазмін; 

III фаза: плазмін розщеплює фібрин. 

У плазмі крові знаходиться кров'яний проактиватор плазміногену - фактор 
Хагемана. У крові є також активатори фібринолізу - урокіназа, калікреін-кінінова 

система, трипсин, кисла й лужна фосфатази. 

У стінках судини є тканинні лізокінази, які при надходженні в кров 
перетворюють проактиватори крові в активатори. У тканинах є активатори 

фібринолізу, які прямо перетворюють плазміноген у плазмін. Деякі тканинні 

активатори надходять у кров, здійснюючи там фібріноліз, друга частина 

активаторів діє в тканинах, не поступаючи в кров. Серед тканинних активаторів 
більша частина належить ферментам лізокіназам, які вивільняються при 

травматичних або запальних процесах у тканинах. 

 
Антикоагулянтна система. 

Основна роль антикоагулянтної системи - збереження рідкого стану крові. 

Рідкий стан крові забезпечується наступними механізмами: 

1) зсіданню крові перешкоджає гладенька поверхня ендотелію судин;  
2) клітини крові й стінки кровоносних судин заряджені негативно, що 

призводить до відштовхування формених елементів від судинних стінок; 

3) всередині стінки судин покриті шаром розчинного фібрину, який 
адсорбує активні фактори зсідання крові й насамперед тромбін; 

4) висока швидкість кровотоку перешкоджає факторам гемокоагуляції 

сконцентруватися в одному місці; 

5) у крові є природні антикоагулянти, що перешкоджають зсіданню крові. 
 

Антикоагулянти організму поділяються на дві групи: 

1) первинні - наявні в крові постійно; 

2) вторинні - виникають у процесі зсідання і фібринолізу - це 
"відпрацьовані" фактори зсідання. 



Первинні представлені антитромбопластинами, які перешкоджають 

утворенню і дії протромбінази. До первинних антикоагулянтів відносяться 

антитромбін III, антитромбін IV. Активний антикоагулянт - гепарин, який 

утворюється базофілами й тучними клітинами сполучної тканини. Гепарин 
гальмує всі фази гемокоагуляції, зменшує проникність стінок капілярів, має 

протизапальний ефект. 

Вторинні антикоагулянти - це відпрацьовані фактори зсідання. Наприклад, 
фібрин сорбує близько 90% тромбіну. Тому після розпочатого процесу 

тромбоутворення інтенсивність зсідання крові зменшується й обмежується  

пошкодженою ділянкою. Фібрин є антитромбіном І. 

В умовах in vitro запобігти зсіданню крові можна додавши оксалати, які 
утворюють з Са2+ нерозчинні солі, або хелатоутворюючі сполуки, які зв'язують 

Са2+. У подальшому консервована кров зберігається при температурі +4 °С. 

Більше половини людей помирає від порушення гемостазу. Гіперкоагуляція 

спостерігається при стресових ситуаціях: час гемокоагуляції зменшується від 5-10 
до 3-4 хвилин. В основі цього процесу - вплив катехоламінів, концентрація яких у 

крові під час стресу збільшується. Процес зсідання крові нерідко порушується 

при важких запальних та дегенеративних захворюваннях печінки внаслідок 
зниження синтезу протромбіну та факторів VII, IX, X. Недостатня кількість 

вітаміну К, який бере участь у синтезі вказаних факторів, також призводить до 

порушення процесу зсідання. 

 
Штучні антикоагулянти: 

1) гепарини - нефракціоновані (НФГ) і низькомолекулярні (НМГ);  

2) селективні інгібітори фактора Ха - фондапаринукс, ривароксабан, 
апіксабан, едоксабан; 

3) антагоністи вітаміну К - аценокумарол, варфарин; 

4) прямий пероральний інгібітор тромбіну - дабігатран. 

 
Антикоагулянти поділяються на прямі і непрямі. Прямі отримали свою 

назву від того, що антикоагулянтний ефект обумовлений впливом на процес 

зготання безпосередньо в кров'яному руслі. На відміну від них, непрямі 
антикоагулянти в кров'яному руслі не впливають на процес згортання, і їхній 

антикоагулянтний ефект обумовлений опосередкованим впливом на плазменні 

фактори згортання (вони перешкоджають утворенню активного вітаміну К та 

подальшого біосинтезу вітамін-К-залежних факторів згортання, а також 
перешкоджають утворенню природних ендогенних антикоагулянтів С і S). 

 

Антикоагулянти прямої дії - гепарин і його аналоги взаємодіють з 
компонентами згортання крові. Діють як в організму (in vivo) так і поза 

організмом (in vitro). Гепарин природна речовина, яка у комплексі з 

ліпопротеїдами знаходиться у тучних клітинах печінки і легень. Гепарин 

забезпечує рідкий стан крові у непошкодженій судинній системі. Являє собою 
мукополісахарид, містить велику кількість естерифікованої сірчаної кислоти, яка 

забезпечує йому електровід’ємний заряд.  

Антикоагулянтна активність гепарину обумовлена сильним від’ємним 

зарядом, завдяки якому утворюються комплекси з позитивно зарядженими 
протеїдами, в тому числі з тими, що беруть участь у системі зсідання крові. 



Фармакологічні властивості гепарину  

Гепарин - це натуральний компонент крові. Відкритий в 1916 році 

студентом-медиком McLean. Введений у медичну практику в 30-40 роках ХХ 

століття. Отримують його із слизової оболонки кишечника свиней та легенів 
великої рогатої худоби. В організмі синтезується тучними клітинами. Як 

лікарський препарат являє собою неоднорідну суміш мукополісахаридних 

ланцюгів в сполуці з білком. Молекулярна маса окремих інгредієнтів складає від 
3000 до 30000 дальтон. 

Антикоагулянтний ефект гепарину обумовлений тим, що 1/3 молекул 

гепарину має спорідненість з білком плазми AT III і, зв'язуючись з ним, сприяє 

значному (в 1000 разів) прискоренню (початково уповільненого) зв’язування AT 
III з факторами згортальної системи, що беруть участь у реакціях коагуляційного 

гемостазу (передовсім, із тромбіном та фактором Ха). Це призводить до 

прискорення їх інактивації та гальмування подальшого тромбоутворення. Та для 

інактивації тромбіну потрібно, щоб гепарин зв’язався одночасно з тромбіном і 
антитромбіном III, що є можливим лише за наявності великої молекулярної маси. 

Для інактивації ж фактора Ха гепарин взаємодіє тільки з AT III (зв'язок з самим 

фактором Ха не потрібний) - отже, інактивувати фактор Ха можуть навіть малі 
молекули гепарину. Крім того, антикоагулянтний ефект гепарину можливий 

тільки в присутності AT III.  

Вичерпання запасів AT III стається досить часто: при порушенні його 

синтезу (цироз печінки, хронічний гепатит), при збільшені його використання 
(ДВС- синдром, сепсис, злоякісні новоутворення, важка форма цукрового діабету, 

масивна крововтрата) та втратах (нефротичний синдром, ентеропатії, 

плазмоферез). Лише 1 /3 молекули гепарину має спорідненість з AT III. Інша 
частина молекули гепарину має невеликий антикоагулянтний ефект і обумовлює 

всі інші властивості гепарину. 

Антитромботичний ефект - обумовлений особливостями структури 

гепарину, а саме - наявністю високомолекулярної фракції, яка реагує з 
тромбоцитами і впливає на їх агрегацію. У високих дозах гепарин зменшує 

агрегацію тромбоцитів, що, з одного боку, може призвести до виникнення 

кровотеч, незалежно від антикоагулянтного ефекту, а з іншого - при введенні 
великих доз гепарину запаси AT III швидко вичерпуються і може настати 

рикошетна гіперкоагуляція. В низьких дозах гепарин посилює агрегацію  

тромбоцитів, що сприяє розвитку так званої гепариніндукованої тромбоцитопенії 

(через видалення функціонально активних тромбоцитів з кров’яного русла), яка, з 
одного боку, приблизно в 30% випадків ускладнюється рикошетними тромбозами 

(ефект рикошету - це процес активації згортання крові після припинення введення 

гепарину і ймовірність розвитку синдрому білого тромбу з тромбоцитопенією 
внаслідок необоротної агрегації тромбоцитів), а, з іншого боку, створює загрозу 

кровотеч (оскільки зменшується кількість функціонально активних тромбоцитів).  

Вводиться гепарин внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкірно. Для 

профілактики тромбоемболічних ускладнень гепарин вводять в навколопупкову 
ділянку в підібраних дозах. Ця зона слабковаскуляризована і багата 

сполучнотканинними структурами. Гепарин добре адсорбується в останніх, 

накопичуючись і створюючи депо препарату, що дозволяє підтримувати його 

терапевтичну концентрацію в крові. 
Після введення гепарину довенно пригнічення зсідання крові настає 



негайно і ця дія продовжується 4-5 год, а при підшкірному введенні - відповідно, 

через 40-60 хв і продовжується 8-12 год. При підшкірному, особливо 

внутрішньом'язовому, введенні препарату можуть виникати гематоми, тому такі 

уведення не рекомендуються. Найбільш доцільним є внутрішньовенне введення 
гепарину через кожні 4-6 год в дозах 75-100 ОД/кг при постійному лабораторному 

контролі. Для профілактики гепарин уводиться підшкірно в невеликих дозах - по 

5000 ОД кожні 8-12 год. 
Добова доза гепарину розраховується за формулою: 

ДГ=(Д*Т (Т0-Т1 )*96)/(Т0*Т0 ) 

ДГ - добова доза гепарину 

Д - пробна доза гепарину з розрахунку 70 од/кг 
Т - терапевтичний показник АЧТЧ 

Т0 - АЧТЧ за 3 хвилини після введення пробної дози 

Т1 - АЧТЧ за 15 хвилини після введення гепарину 

96 - кількість інтервалів часу по 15 хвилин протягом доби, тобто часу 
виведення гепарину 

 

Навантажувальна доза гепарину розраховується за формулою: 
Д_Н=(Т* Д)/Т0  

Т - терапевтичний показник АЧТЧ 

Д - пробна доза гепарину з розрахунку 70 од/кг 

Т0 - АЧТЧ за 3 хвилини після введення пробної дози 
 

Наприклад. Хвора 40 років, маса тіла 80 кг. Діагноз: сепсис. Показники 

коагулограми: час зсідання за Лі-Уайт 3’40’’ (норма 5-7’), АЧТЧ - 30 сек (норма 
35-45 сек), позитивні паракоагуляційні проби (етанолова, протамін-сульфатна, 

бета-нафтолова), протромбіновий індекс - 99% (норма 80-100%), фібриноген - 

5,62 г/л (норма 2-4 г/л), кількість тромбоцитів - 208 Г/л (норма 180-400 Г/л), 

активність антитромбіну ІІІ - 62% (норма 80-120%). 
Ухворої ДВЗ крові, І фаза, показана антикоагулянтна терапія гепарином в 

індивідуальній дозі для керованої гіпокоагуляції з АЧТЧ 80 сек. 

Хворій одноразово введено пробну дозу гепарину 70од/кг. На 3-ій хвилині 
після введення пробної дози гепарину АЧТЧ - 150 сек, на 15-ій хвилині - 90 сек. 

Вираховуємо добову дозу епарину: 

ДГ=(5600*(150-90)*80*96)/(150*150)=  2580480000/225=114688 (од) 

Навантажувальна доза гепарину: 
Д_Н=(80*5600)/150=448000/150=2987 (од) 

 

Навантажувальну дозу хворій вводять одноразово внутрішньовенно. Тоді 
вливають розчин гепарину болюсно з постійною швидкістю: 

114688 : 24 = 4779 (од/кг) 

Інфузія в одиницях на кг маси за годину: 

4779 : 80 = 59,7 (од/кг за годниу)  
 

Для контролю адекватності й безпеки лікування гепарином слід регулярно 

контролювати ряд показників згортальної системи. Найбільш інформативним 

серед них є активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ). АЧТВ - це 
висо костандартизована коагуляційна проба, чутлива до плазмових факторів 



згортання, особливо до дефіциту XII (фактора Хагемана), XI, IX і VIII факторів, а 

також до надлишку в плазмі антикоагулянтів. Слід також регулярно 

підраховувати кількість тромбоцитів, аби своєчасно виявити гепариніндуковану 

тромбоцитопенію. Орієнтуватися на показник ПТІ не варто, оскільки він не 
забезпечує адекватного контролю за станом коагуляційної ланки гемостазу і є 

чутливим до зміни концентрації вітамін-К-залежних факторів згортання в крові. У 

випадках, коли визначення АЧТЧ є неможливим, слід визначати загальний час 
згортання за Лі-Уайтом, тромбіновий час, час рекальцифікаціі плазми. Однак, слід 

пам'ятати, що ці параметри не дають повного уявлення про антикоагулянтну 

активність плазми на тлі введення гепарину. 

При передозуванні гепарином застосовують антагоніст гепарину - 
протаміну сульфат, вводять внутрішньовенно. Протаміну сульфат має основні 

властивості і несе на собі позитивні заряди. Взаємодіє з негативними зарядами 

гепарину, інактивує їх, призводить до утворення нерозчинного комплексу.  

 
В 70-х роках ХХ століття було встановлено, що низькомолекулярні фракції, 

які отримані із звичайного гепарину шляхом хімічної або ферментативної 

деполімеризації, також являють собою неоднорідну суміш полісахаридних 
ланцюгів різної довжини з середньою молекулярною масою 4000-6500 дальтон 

(низькомолекулярні гепарини: дальтепарин, еноксапарин, надропарин, 

кальципарин, ревіпарин).  

Такі низькомолекулярні препарати мають перевагу перед нефракціонованим 
гепарином в біодоступності, фармакокінетиці, фармакологічних властивостях.  

Свою антикоагулянту активність вони реалізують шляхом блокування 

антитромбіном III фактора Ха і тромбну (та, меншою мірою, інших факторів 
згортання). Причому НМГ більшою мірою інактивують фактор Ха і меншою - 

тромбін. Така особливість переважної інактивації фактора Ха обумовлена 

властивою НМГ малою молекулярною масою.  

Непередбачуваність ефекту НФГ обумовлена високим ступенем зв'язування 
з білками і інактивації клітинними структурами, одна і та ж доза НФГ у одного 

пацієнта може не надати бажаного антикоагуляційного ефекту, а в іншого - 

призвести до геморагічних ускладнень.  
НМГ менше змінюють параметри згортсння крові, при лікуванні ж НФГ 

необхідний частий лабораторний контроль.  

Препарати НМГ забезпечують стабільний рівень гіпокоагуляціі, а 

дослідження з міченим фібриногеном показало, що затримка введення гепарину 
всього лише на кілька годин або пропуск однієї ін'єкції гепарину призводить до 

вираженої активації процесу тромбоутворення. 

Велика бюдоступнють НМГ (при підшкірній ін'єкції, напри- клад. клексану 
біодоступність стсновить 90%, у той час як у звичайного гепарину - нижче 30%).  

Можливість розвитку ефекту рикошету при лікуванні НМГ менша, ніж при 

лікуванні НФГ, за рахунок меншого впливу на тромбоцити. 

На відміну від НФГ, всі НМГ здатні додатково активувати (в 2 рази 
порівняно з вихідним рівнем) тканинний плазміноген. що стимулює фібриноліз, 

тобто НМГ мають деяку фібринолітичну активність. 

НМГ меншою мірою стимулюють синтез фактора фон Віллебрандта, що, 

своєю чергою, рідше викликає тромбоцитопенію.  
Максимальна терапевтична концентрація розвивається через 1,5 години і 



триває до 10 годин.  

Низькомолекулярні гепарини менш токсичні. Вони лише в незначній 

кількості зв’язуються з білками на поверхні тромбоцитів і з їх 4-м фактором, що 

обумовлює мінімальний ризик тромбоцитопенії. Цей факт, як і відсутність впливу 
на судинну проникність, створює передумови для профілактики геморагічних 

ускладнень.  

Під час застосування профілактичних доз НМГ лабораторний контроль 
згортання крові не є необхідним, оскільки показники традиційної коагулограми 

протягом курсу лікування не змінюються. У зв’язку з небезпекою розвитку 

гепариніндукованої тромбоцитопенії необхідно постійно контролювати рівень 

тромбоцитів незалежно від дози НМГ. Підрахунок кількості тромбоцитів 
проводять до початку призначення препарату або не пізніше ніж через добу після 

призначення препарату та в подальшому двічі на тиждень протягом усього 

терміну лікування. 

 
Антикоагулянти непрямої дії - це похідні індандіолу (феніндіон) і кумарину 

(варфарин, неодикумарин, аценокумарол). 

Механізм дії пов’язаний з гальмуванням синтезу в печінці факторів зсідання 
крові: ІІ, VІІ, ІХ, Х. Утворення цих факторів залежить від вітаміну К, який 

перетворюється в активну форму в мікросомах печінки під впливом 

епоксидредуктази. Антикоагулянти непрямої дії блокують даний фермент і 

внаслідок цього попереджують синтез факторів зсідання крові. Антикоагулянти 
непрямої дії також активують синтез антитромбіну ІІІ. Окрім антикоагулянтного 

ефекту, непрямі антикоагулянти усувають спазм гладкої мускулатури кишечника, 

бронхів, жовчних шляхів, розслабляють гладкі м’язи судин, знижують вміст 
уратів в крові, концентрацію вільних жирних кислот, холестерину. 

На відміну від гепарину, дія непрямих антикоагулянтів розвивається 

повільно проявляється тільки in vivo. Зокрема, дія неодикумарину досягає 

максимального рівня лише через 12-30 год, синкумару і феніліну - через 24-48 
год. Продовжується вона біля 3-4 діб.  

  

Патогенетичні механізми розвитку венозного тромбозу: 
- ушкодження судинної стінки, притаманне для оперативних втручань і 

катетеризації вен; 

- гіперкоагуляція, притаманна для злоякісних новоутворень, гнійно-

септичних станів, травм та опіків, застосування оральних контрацептивів; 
- стаз крові, що відбувається при ліжковому режимі, тривалій імобілізації. 

 

Загальні фактори ризику, що потенціюють розвиток венозного тромбозу. 
А) Вроджені фактори ризику внаслідок генетично детермінованих дефектів 

білка, які викликають схильність до внутрішньосудинного тромбозу (істинні 

тромбофілії): 

а) дефиціт антитромбіну ІІІ, 
б) дефиціт протеїнів С та S, 

в) лейдинівська мутація (фактор V), 

г) дефиціт протромбіну, 

д) підвищення рівня фактора VIII > 150 (АВ0 група крові) 
е) дефіцит кофактора гепарину ІІ, 



є) аномальний фібриноген та плазміноген, 

ж) аномальний тромбомодулін, 

з) високий рівень глікопротеїну. 

 
Б) Змішані фактори ризику: 

а) гіпергомоцистеїнемія, 

б) підвищений рівень факторів VII, IX, XI, 
в) резистентність АРС (за відсутності Лейдинівської мутації), 

г) дисфібриногенемія 

д) обумовлені порушенням тромбоцитів: тромбоцитоз, пароксизмальна 

нічна гемоглобінурія, гіперреактивні тромбоцити. 
 

В) Набуті незмінні фактори: 

а) вік хворого понад 60 років, 

б) ТЕЛА в анамнезі, 
в) АФЛ-антитіла, 

г) мієлопроліферативні захворювання, 

д) підвищена маса тіла, 
е) онкологічне захворювання 

ж) серцева недостатність 

з) атеросклероз на фоні гіперліпідемії, 

і) варикозне розширення вен. 
 

Г) Набуті фактори обумовлені активацією згортання крові, що змінюються: 

а) хірургічна операція, 
б) травма, 

в) імобілізація, 

г) вагітність, 

д) післяпологовий період, 
е) оральні контрацептиви, 

є) гормонозамісна терапія 

ж) нефротичний синдром 
і) генералізовані інфекції. 

 

Специфічні фактори ризику тромбоемболічних ускладнень у хірургічних 

хворих: 
- наявність одного чи більше загальних факторів ризику; 

- гіподинамія та некерований емоційний стрес у передопераційному періоді;  

- порушення гомеостазозберігаючих функцій у передопераційному періоді 
(дефіцит ОЦК, зміни в реологічних властивостях крові та інше); 

- вплив знеболення на гемодинаміку, особливо в умовах міорелаксації та 

ШВЛ; 

- тривалість операції більше однієї години; 
- крововтрата, наявність судинних катетерів; 

- ліжковий режим (більше 4 діб після оперативного втручання); 

- післяопераційний період після планових і екстрених операцій. 

Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок після загальнохірургічних втручань 
без проведення профілактичних заходів знаходиться в межах 15-30%, а фатальна 



тромбоемболія - 0,2-0,9%. 

Розповсюдженість тромбозу глибоких вен у хірургічних хворих залежить 

від виду хірургічного втручання: 

- операції на спинному мозку - 60-80%; 
- важка травма - 40-80%; 

- артропластика великих суглобів - 40-60%; 

- загальна хірургія - 15-40%; 
- великі гінекологічні операції - 15-40%; 

-великі урологічні операції - 15-40%; 

- нейрохірургічні операції - 15-40%. 

 
Невикористання у практичній роботі хірурга методів профілактики 

тромбоемболічних ускладнень призводить до виникнення ТЕЛА. 

Найчастіше ТЕЛА зустрічається при наступних захворюваннях: 

- флебітах і тромбофлебітах нижніх кінцівок, вен малого тазу; 
- новоутвореннях різних органів; 

- серцево-судинних захворюваннях з вираженою кардіомегалією, великими 

порожнинами лівого і правого шлуночків (мітральний стеноз, ішемічна хвороба 
серця [ІХС], ІМ, дилатаційна кардіоміопатія, дифузні міокардити, інфекційний 

ендокардит, фібриляція передсердь [ФП], хронічна серцева недостатність тощо);  

- парадоксальній тромбоемболії із лівого в правий шлуночок при дефекті 

міжшлуночкової перетинки; 
- хірургічних операціях, тривалій імобілізації кінцівок, травмах. 

У розвитку ТЕЛА до сьогодні актуальна тріада Вірхова, згідно з якою при 

цьому захворюванні відбувається сповільнення кровотоку, ураження ендотелію 
судин і підвищення згортання крові. 

Згідно з сучасними уявленнями, у розвитку ТЕЛА мають значення такі 

патогенетичні ланки: 

• активація потенціалу (згортання) крові, що супроводжується підвищенням 
агрегації тромбоцитів, зниженням фібринолізу; 

• плазмова ланка - зниження синтезу плазміну, антитромбіну ІІІ, ендогенних 

антикоагулянтів; підвищення активності інгібіторів плазміногена; 
• судинна ланка - ураження ендотелію судин, збільшення синтезу 

вазоконстрикторів (тромбоксану, ендотеліну, норадреналіну, ангіотензину ІІ), 

зменшення вазодилатуючої функції судин (синтезу оксиду азоту, простацикліну).  

Однак, провідним фактором розвитку гемодинамічних розладів при ТЕЛА є 
механічна обструкція легеневого артеріального русла, що призводить до різкого 

підвищення тиску в легеневій артерії з розвитком артеріальної гіпоксемії та 

дихальної недостатності. Збільшення судинного опору та підвищення тиску в 
легеневій артерії призводить до розвитку гострого легеневого серця та 

правошлуночкової недостатності. 

 

Великі та малі фактори ризику розвитку венозної тромбоемболії 
Великі фактори ризику 

1. Хірургічні хвороби 

- Великі хірургічні операції на черевній порожнині чи малому тазі 

тривалістю більше 3-4 годин 
- Протезування кульшового чи колінного суглоба 



- Перебування в палаті інтенсивної терапії в післяопераційному періоді 

- Тривала імобілізація кінцівок (більше 4 діб) 

2. Акушерство 

-Пізня вагітність 
-Кесарів розтин 

-Період пологів 

3. Патологія нижніх кінцівок 
- Переломи 

- Варикозні вени 

4. Злоякісні захворювання 

- Локалізація в черевній порожнині/малому тазі 
- Розгорнута стадія/метастази 

5. Малорухомий спосіб життя 

- Госпіталізація 

- Лікування хворих у домашніх умовах 
6. Різні 

- Підтверджені венозні тромбоемболії в анамнезі 

 
Малі фактори ризику 

1. Серцево-судинні 

- Вади серця 

- Застійна серцева недостатність 
- Артеріальна гіпертензія, ІХС, атеросклероз, ІМ, ФП 

- Тромбоз поверхневих вен 

- Постійний катетер у центральній вені 
2. Естрогени 

- Оральні контрацептиви 

- Гормонозалежна терапія 

3. Різні 
- Куріння, зловживання алкоголем (понад 100 мл етанолу на добу) 

- Хронічні обструктивні захворювання легень 

- Інвалідизуючі захворювання нервової системи 
- Злоякісні новоутворення латентного перебігу 

- Тромботичні порушення 

- Тривалі переїзди в сидячому положенні 

- Ожиріння (індекс маси тіла > 30 кг/м2) 
- Нефротичний синдром 

- Хронічний діаліз 

- Запальні захворювання кишечника 
- Цукровий діабет обох типів 

- Захворювання крові 

- Гемотрансфузія (переливання еритроцитарної та тромбоцитарної маси)  

- Тривале застосування діуретиків 
 

Фактори ризику розвитку й ознаки ТЕЛА представлені у Рекомендаціях 

Європейського товариства кардіологів. 

 
Фактори ризику розвитку венозної тромбоемболії 



Сильні фактори ризику (відношення шансів [ВШ] > 10) 

 Переломи (стегна, ноги). 

 Репозиція уламків стегнової кістки, коліна. 

 Велике хірургічне втручання. 

 Велика травма. 

 Ушкодження хребта. 

Фактори ризику середньої значущості (ВШ 2-9) 

 Артроскопія колінного суглоба. 

 Хіміотерапія. 

 Хронічна серцева та дихальна недостатність. 

 Злоякісні пухлини. 

 Терапія оральними контрацептивами. 

 Параліч після інсульту. 

 Вагітність (післяпологовий період). 

 Попередня венозна тромбоемболія. 

 Тромбофілія. 

Слабкі фактори ризику (ВШ > 2) 

 Ліжковий режим > 3 днів. 

 Тривала нерухомість у сидячому положенні (тривалий переліт, 

поїздка авто). 

 Похилий вік. 

 Лапароскопічні операції. 

 Ожиріння. 

 Вагітність (допологовий період). 

 Варикозне розширення вен. 

 

Однак потрібно враховувати, що у 30% осіб, у яких виникла ТЕЛА, не було 
факторів ризику розвитку захворювання. 

 

Загальні принципи тромбопрофілактики. 

Вибір методу залежить від характеристики пацієнта (ризику ВТЕ, ризику 
кровотечі та інших ускладнень) і можливості застосування різних методів 

(доступності, вартості, можливості моніторингу антикоагулянтного ефекту).  

В основі профілактики тромбозу є: 

- визначення категорії ризику виникнення тромбозу; 
- проведення запобігання тромбозу у кожного хворого відповідно до 

категорії ризику; 

- виконання методів запобігання тромбозу до часу повної мобілізації 
хворого (7-10 діб), а у випадку великих ортопедичних операцій протягом ≥10-14 

днів. З огляду на високу частоту тромбоемболічних венозних ускладнень після 

виписки з лікарні показане пролонгування тромбопрофілактики до 5-ти тижнів у 

хворих після алопластики кульшового або колінного суглобу і до 4-х тижнів у 
хворих, яким проводять  хірургічне втручання на органах черевної порожнини або 

тазу з приводу злоякісного новоутвору, необтяжених високим ризиком 

геморагічних ускладнень. 
 

Важливою передумовою попередження розвитку тромбоемболічних 



ускладнень є визначення ступеня ризику розвитку останніх під час оперативних 

втручань.  

На сьогодняшній день є дві основні моделі індивідуальної оцінки ризику 

розвитку тромбоемболічних ускладнень, які враховують сприятливі фактори до 
їхнього розвитку, що пов′язані з пацієнтом, з особливостями його патологічного 

стану, з технічними ососбливостями хірургічного втручання, а також інтеграцію 

та кумуляцію цих чинників. 
Згідно з класифікацією Geerts W. (2001), виділяють: 

І. Низький ступінь ризику (в разі невиконання профілактики виригодність 

розвитку тромбоемболічних ускладнень сягає: дистальний ТГВ - 2-10,3%, 

проксимальний ТГВ - 0,4%ТЕЛА - 0,7%, летальність внаслідок ТЕЛА - 0,02%). 
Фактори ризику: 

1. Вік до 40 років, тривалість оперативного втручання - будь-яка. 

2. Вік від 40 років, тривалість оперативного втручання - менше 1 години. 

3. Маса тіла відповідає конституції та віку. 
4. Післяопераційний період без особливостей. 

5. Ліжковий режим - до 1 доби. 

6. Хронічна венозна недостатність відсутня. 
7. В анамнезі відсутні ТГВ і ТЕЛА. 

8. У лабораторних дослідженнях виражених змін у показниках гомеостазу в 

до- та післяопераційному періоді немає. 

ІІ. Середній ступінь ризику (в разі невиконання профілактики виригодність 
розвитку тромбоемболічних ускладнень сягає: дистальний ТГВ - 10-28,5%, 

проксимальний ТГВ - 2-4%, %, ТЕЛА - 2%, летальність внаслідок ТЕЛА - 0,76%). 

Фактори ризику: 
1. Вік від 40 років, тривалість оперативного втручання - більше 1 години. 

2. Маса тіла звичайна, у деяких пацієнтів підвищена. 

3. Супутня патологія: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, 

цукровий діабет, варикозна хвороба нижніх кінцівок, онкологічне захворювання. 
4. Післяопераційний період: лікування проводиться в умовах відділення 

реанімації та інтенсивної терапії, можливе повторне оперативне лікування.  

5. Ліжковий режим - більше 1 доби. 
6. Хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок немає. 

7. В анамнезі відсутні ТГВ та ТЕЛА. 

8. У лабораторних дослідженнях помірне зростання активності згортальної 

та пригнічення протизгортальної і фібринолітичної систем крові як у до-, так і в 
післяопераційному періоді; рівень антитромбіну ІІІ незначно знижений (не більше 

ніж на 10-15%). 

ІІІ. Високий ступінь ризику (в разі невиконання профілактики виригодність 
розвитку тромбоемболічних ускладнень сягає: дистальний ТГВ - 40,0-80,4%, 

проксимальний ТГВ - 4-8%, ТЕЛА - 6%, летальність внаслідок ТЕЛА - 2,8%). 

Фактори виникнення: 

1. Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок (набряк гомілок, 
розширення вен, пігментація шкіри, ліподерматосклероз, активна або на стадії 

загоєння трофічна виразка). 

2. В анамнезі ТГВ та/або ТЕЛА. 

3. Супутня патологія: серцева недостатність, геміпарез та патологія, вказана 
для ІІ групи ризику. 



4. Вік до 60 років. 

5. Тривалість операції - до 1 години. 

6. Надлишкова маса тіла. 

7. Післяопераційний період: лікування проводиться в умовах відділення 
реанімації та інтенсивної терапії, можливе повторне оперативне лікування.  

8. Ліжковий режим - більше 2-3 діб. 

9. У лабораторних дослідженнях: гіперкоагуляція, рівень антитромбіну ІІІ 
знижений на 15-20%, пригнічення рівня фібринолітичної системи крові. 

IV. Дуже високий ступінь ризику (в разі невиконання профілактики 

виригодність розвитку тромбоемболічних ускладнень: (дистальний ТГВ - 80,0-

94%, проксимальний ТГВ- 10-20%, ТЕЛА - 4-10%, летальність внаслідок ТЕЛА- 
3-5%). 

Фактори ризику: 

1. Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок (набряк гомілок, 

розширення вен, пігментація шкіри, ліподерматосклероз, активна або на стадії 
загоєння трофічна виразка). 

2. В анамнезі ТГВ та/або ТЕЛА. 

3. Супутня патологія: серцева недостатність, сімейна тромбофілія, оральна 
контрацепція, застосування гормональних препаратів, антифосфоліпідний 

синдром, еритремія, гомоцистенемія, геміпарез та патологія, вказана для ІІ групи 

ризику. 

4. Вік від 60 років. 
5. Тривалість операції - більше 1 години. 

6. Надлишкова маса тіла. 

7. Післяопераційний період: лікування проводиться в умовах відділення 
реанімації та інтенсивної терапії, можливе повторне оперативне лікування. 

8. Ліжковий режим - більше 2-3 діб. 

9. У лабораторних дослідженнях: гіперкоагуляція, рівень антитромбіну ІІІ 

знижений більш ніж на 20%, поліцитемія, тромбоцитопенія. 
10. Політравма, травма хребта. 

11. Артропластика колінного або кульшового суглобу. 

 
Модифікована модель індивідуальної оцінки ризику розвитку ВТЕУ за 

Caprini J. (2010). 

Модифікована модель оцінки ступеня ризику 

1 бал 2 бали 3 бали 5 балів 

- вік 41-60 років  

- мале хірургічне 

втручання  

- ІМТ >25 кг/м2  

- набряк нижніх кінцівок  

- варикозне розширення 

вен нижніх кінцівок  

- вагітність або 

післяпологовий період  

- перенесений викидень 

невиясненої етіології або 

спонтанні викидні  

- пероральна 

контрацепція або замісна 

- вік 61-74 роки  

- артроскопія  

- велике відкрите 

хірургічне втручання 

(>45 хв)  

- лапароскопічна 

операція (>45 хв)  

- неопластичне 

захворювання в 

анамнезі  

- ліжковий режим 

(>72 год)  

- іммобілізація 

кінцівки в гіпсовій 

- вік ≥75-ти років  

- перенесена ВТЕ  

- ВТЕ в сімейному 

анамнезі  

- фактор V Лейдена  

- злоякісне 

новоутворення або 

хіміотерапія  

- дефіцит антитромбіну, 

протеїну C або протеїну 

S  

- мутація G20210A гену 

протромбіну  

- вовчаковий 

- інсульт (<1 міс.)  

- планова 

алопластика 

суглобу  

- перелом кісток 

тазу, стегна або 

гомілки  

- гостре 

пошкодження 

спинного мозку (<1 

міс.)  



гормональна терапія  

- сепсис (<1 міс.)  

- тяжке легеневе 

захворювання, у т. ч., 

пневмонія (<1 міс.)   

- порушення функції 

легень  

- гострий інфаркт 

міокарду  

- загострення або 

діагностування серцевої 

недостатності (<1 міс.)   

- запальні захворювання 

кишківника в анамнезі  

- хворий нехірургічного 

профілю, який вимагає 

ліжкового режиму  

пов'язці  

- катетер у 

центральній вені  

антикоагулянт  

- антикардіоліпінові 

антитіла  

- антитіла до β2-

глікопротеїну  

- гепарин-індукована 

тромбоцитопенія (ГIT)  

- інша спадкова або 

набута тромбофілія  

 

Інтерпретація результатів аналізу: 
0 балів - дуже низький ризик; 

1-2 бали - низький ризик; 

3-4 бали - середній ризик; 

≥5 балів - високий ризик. 
 

Принципи профілактики післяопераційного венозного тромбозу. 

А) Неспецифічні заходи профілактики тромбозу: 

1. Рання мобілізація хворих та заходи фізичного впливу (лікувальна 
фізкультура, пасивна флексія стоп, масаж). 

2. Механічні методи. 

1) Еластичні панчохи з градуйованою компресією (14-18 мм рт.ст. у ділянці 
нижгьої третини гомілки), можливо також відповідно накладені еластичні бинти - 

знижують ризик ВТЕ у хворих, яким проводиться хірургічне втручання та в осіб, 

які подорожують літаком впродовж >4 год. Еластичну компресію потрібно 

використовувати до часу повної мобілізації хворого. 
Протипокази до використання компресійних панчох - алергічна реакція на 

матеріал, з якого виготовлені панчохи, місцеве інфікування шкіри, дерматит. 

2) Обладнання для переміжної пневматичної компресії (ППК) нижніх і 
верхніх кінцівок, а також насоси, які стискають стопу, знижує частоту розвитку 

ТГВ, однак є менш ефективним, ніж медикаментозна профілактика. 

Протипокази до ППК - запущений атеросклероз артерій нижніх кінцівок, 

масивний набряк нижніх кінцівок або набряк легень внаслідок застійної серцевої 
недостатності, критична деформація нижніх кінцівок, місцеве інфікування шкіри, 

дерматит, перев’язка вени, трансплантація шкіри, підозра на ТГВ або гострий 

ТГВ, злоякісна пухлина в межах кінцівки. 
Однак, профілактика ТГВ із комбінованим застосуванням панчіх з 

градуйованою компресією обо ППК та медикаментозною профілактикою є більш 

ефективною, ніж застосування лише одного з них. 

3. Своєчасна корекція розладу волемії, нормалізація гемодинаміки. 
 

Б) Специфічні заходи профілактики тромбозу: 



- застосування лікарських препаратів, що впливають на коагуляційні 

властивості крові; 

- застосування лікарських препаратів, що впливають на реологічні 

властивості крові. 
 

Профілактика тромбозу, залежно від групи ризику. 

А) Дуже низький та низький ризик - рання активізація, еластична компресія 
нижніх кінцівок. 

Б) Помірний та середній ризик - рання активізація, еластична компресія 

нижніх кінцівок (найкраще ППК), антикоагулянтна профілактична терапія (низькі 

або стандартні дози антикоагулянтів (НМГ)). 
В) Високий та дуже високий ризик - рання активізація, еластична компресія 

нижніх кінцівок (найкраще ППК), профілактична пролонговану медикаментозну 

антикоагулянтна профілактику в підвищених дозах (НМГ, НФГ) з переходом на 

тривалу профілактику непрямими антикоагулянтами, корекція реологічних 
властивостей крові. 

 

Початок профілактики 
Післяопераційний початок профілактики НМГ забезпечує схожу 

ефективність порівняно з доопераційним початком у хворих з малим та помірним 

ризиком. У хворих з великим ризиком, якщо немає протипоказань, 

антикоагулянтна профілактика повиннапочинатися до операції. Тому для 
більшості пацієнтів, яким виконують велику операцію, рекомендовано, щоб 

перша доза НМГ уводилася або до, або після операції, після оцінки 

співвідношення ризик кровотечі/ризик ТЕЛА. 
У пацієнтів з великим ризиком кровотечі початковудозу НМГ треба вводити 

не раніше ніж через 12-24 год після операції, поки не буде досягнуто первинного 

гемостазу, що визначається оперуючим хірургом. Однак треба зазначити, що у 

хворих з великим ризиком ТЕЛА профілактичне введення прямих 
антикоагулянтів до операції збільшує її ефективність. 

У систематичних оглядах за значають достовірне зменшення ризику у 

випадках, коли профілактика НМГ починалася в половині середньої дози за 2 год. 
перед операцією. Якщо терапію НМГ починали за 12-24 год перед операцією або 

через 18-24 год. після операції, ефективність достовірно знижувалася. 

Тільки початкове введення НМГ безпосередньо перед операцією було 

пов'язане з достовірним збільшенням ризику тяжкої кровотечі. Периопераційне 
застосування НМГ збільшувало не тільки ефективність профілактики, але й ризик 

кровотечі. 

Рекомендовані профілактичні дози нефракціонованого та 
низькомолекулярного гепарину: 

• помірні дози (у хворих із середнім ризиком тромботичних ускладнень): 

- НФГ - по 5000 од. двічі на день підшкірно під контролем активованого 

часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) та кількості тромбоцитів; 
- НМГ- менше 3 400 од. (еноксапарин - 20 мг, надропарин - 0,3 мг, 

далтепарин - 2500 од. 1 раз на добу підшкірно); 

• високі дози (у хворих із високим ризиком):  

- НФГ - по 5000 од. тричі на добу підшкірно під контролем АЧТЧ та 
кількості тромбоцитів; 



- НМГ - більше 3400 од. (еноксапарин - 40 мг, надропарин - 0,4 мг, 

далтепарин - 3500 од. 1-2 рази на добу підшкірно) під контролем кількості 

тромбоцитів. Введення НФГ різко переривати не можна. Якщо показник АЧТЧ 

збільшився більш ніж вдвічі, з'явилися явні клінічні ознаки геморагій або різко 
зменшилася кількість тромбоцитів, дозу НФГ треба знизити, або в крайньому разі 

перенести на незначний термін (до 2 годин). 

Для профілактики рецидивів ТЕЛА використовують оральні 
антикоагулянти (Варфарин), прийом яких продовжують протягом 3 місяців. У 

хворих з непереборними факторами ризику, при невідомих причин ТЕЛА і в разі 

її рецидиву антикоагулянтна терапія може призначатися на невизначено тривалий 

термін. У хворих з онкологічними захворюваннями для тривалої 
антикоагулянтної терапії замість оральних антикоагулянтів рекомендується 

використовувати НМГ. 

 Програма тромбопрофілактики в різних галузях хірургії, ортопедії і 

травматології, акушерства і гінекології. 
Загальна хірургія 

1. У пацієнтів віком до 40 років з низьким ризиком тромбоемболій після 

незначних та нетривалих операцій, а також у хворих без додаткових факторів 
ризику не рекомендовано проводити специфічну профілактику, крім ранньої та 

активної мобілізації (рівень доказовості 1C+). 

2. У пацієнтів віком 40-60 років з помірним ризиком після незначних 

нетравматичних операцій чи за наявності додаткових факторів ризику, або у 
хворих віком до 40 років після великих травматичних операцій та без додаткових 

факторів ризику рекомендовано профілактику НФГ або НМГ в середніх 

профілактичних дозах (рівень доказовості 1A). 
3. У загальнохірургічних пацієнтів віком до 60 років з підвищеним ризиком 

після невеликих операцій чи за наявності додаткових факторів ризику, або у 

хворих віком від 40 років після великих операцій та з додатковими факторами 

ризику рекомендовано проводити тромбопрофілактику НФГ або НМГ у великих 
профілактичних дозах (рівень доказовості 1A). 

4. У загальнохірургічних хворих з високим ризиком рекомендовано 

комбінувати фармакологічні методи (а саме високі профілактичні дози НФГ або 
НМГ) з механічними методами профілактики (рівень доказовості 1C+). 

5. У загальнохірургічних пацієнтів з високим ризиком кровотеч 

рекомендовано використовувати механічні методи профілактики до його 

зниження (рівень доказовості 1A). 
6. У окремих загальнохірургічних хворих з високим ризиком, включаючи 

пацієнтів після великих операцій з приводу раку, рекомендовано проводити 

профілактику НМГ після виписки зі стаціонару (рівень доказовості 2A). 
 

Операції на органах черевної порожнини 

За відсутності профілактики ризик ТГВ становить 20-40%, з них 

проксимального тромбозу - 3-8%, ТЕЛА - 1,5-4% (летальні випадки - 1%). При 
злоякісних новоутвореннях ризик ще вищий, летальні випадки ТЕЛА при 

захворюванні на колоректальний рак - 3%. При операціях на передній черевній 

стінці, апендектоміях, проктологічних операціях ризик тромботичних ускладнень 

невисокий (ТЕЛА - 0,1-0,6%). 
1. У хворих з низьким ризиком фармакологічна профілактика не потрібна. 



 2. У пацієнтів з середнім ризиком показана профілактика середніми 

профілактичними дозами НФГ або НМГ. 

3. У хворих з високим ризиком після складних операцій з приводу раку 

необхідна профілактика великими профілактичними дозами НФГ або НМГ. При 
цьому НФГ знижує ризик венозного тромбозу порівняно з плацебо на 60%, а 

ризик кровотеч - удвічі, цей ризик залишається низьким (< 3%). НМГ знижує 

ризик венозного тромбозу порівняно з плацебо на 72%, ризик кровотеч 
підвищується приблизно вдвічі, але залишається трохи нижчим за такий при НФГ 

(2,8%). За можливості у хворих високого ризику на рак НМГ повинні бути 

засобом профілактики першої лінії. 

4. У пацієнтів високого ризику можливе застосування фондапарину, але 
переваг порівняно з НМГ не виявлено. 

5. У хворих високого та середнього ризику антикоагулянтну профілактику 

необхідно починати до операції і продовжувати протягом 7-10 днів, тривалішу 

профілактику НМГ слід призначати хворим на рак (середні дози не менше 1 
місяця). 

Лапароскопічна хірургія. 

1. У пацієнтів при лапароскопічних операціях, крім ранньої активізації, не 
рекомендовано проводити рутинну тромбопрофілактику (рівень доказовості 1A).  

 2. У хворих, яким виконують лапароскопічні операції, та без додаткових 

факторів ризику ТЕЛА рекомендовано використовувати тромбопрофілактику із 

застосуванням НФГ, НМГ (в середніх дозах) або ММП (рівень доказовості 1C). 
 

Судинна хірургія 

Після операцій на аорті ризик ТГВ досягає 18%, після ендоваскулярних 
операцій на центральних судинах - 6%, після операцій на периферичних судинах - 

28%. Точних даних щодо частоти ТЕЛА після операцій на судинах немає, але за 

припущенням вона є високою. Операції на варикозних венах не належать до 

групи високого ризику (ТГВ - 0,2%, ТЕЛА - 0,02%). 
1. У пацієнтів при проведенні невеликих судинних операцій та за 

відсутності додаткових факторів ризику тромбоемболії не рекомендоване рутинне 

використання тромбопрофілактики (рівень доказовості 2B). 
2. У пацієнтів при проведенні великих судинних хірургічних операцій та за 

наявності додаткових факторів ризику тромбоемболічних ускладнень 

рекомендовано профілактику НФГ чи НМГ (рівень доказовості 1C+). 

 
Операції на серці  

Після операцій на коронарних артеріях частота ТГВ може досягати 22%, 

при цьому тромбоз проксимальних вен нижніх кінцівок - 3%. Ризик ТЕЛА без 
профілактики становить 9,5%. Частота тромботичних ускладнень після операцій 

на клапанах серця без застосування профілактики невідома, але за припущенням 

дуже висока. 

1. У пацієнтів після операцій на серці (з/без використання штучного 
кровообігу) рекомендовано проводити профілактику великими профілактичними 

дозами прямих антикоагулянтів - НФГ або НМГ. 

2. Антитромботичні засоби, які часто застосовують такі хворі, не знижують 

ризик тромботичних ускладнень після операцій. 
3. Матриксні металопротеїнази (ММП) взагалі є малоефективними, але в 



комплексі з антикоагулянтами знижують ризик ТЕЛА та ТГВ. 

4. Починати тромбопрофілактику потрібно через 6-12 годин після операції. 

 

Торакальні операції 
Ризик ТГВ після лобектомії чи пневмонектомії без профілактики може 

досягати 18%, частота ТЕЛА після торакотомій - 3-5%, після торакоскопічних 

операцій - 1,3%, летальних випадків ТЕЛА - до 1%. 
1. Після торакотомій та торакоскопічних операцій показані великі 

профілактичні дози НФГ або НМГ. 

2. Застосування ММП також знижує ризик тромботичних ускладнень. 

3. Профілактику рекомендують починати середніми дозами НФГ або НМГ 
за 2 години до операції з подальшим введенням через 8-12 годин після операції 

великих профілактичних доз залежно від об'єму кровотечі з плевральної 

порожнини (враховувати темп ексудації та рівень в ексудаті гемоглобіну). 

 
Гінекологічні операції 

1. У пацієнтів, яким виконують нетривалі гінекологічні операції (< 30 хв), за 

відсутності злоякісних новоутворень не рекомендовано проводити специфічну 
профілактику, крім ранньої активізації хворого (рівень доказовості 1C +). 

2. У пацієнтів, яким виконують лапароскопічні гінекологічні операції, та з 

додатковими факторами ризику ТЕЛА рекомендовано тромбопрофілактику з 

використанням НФГ, НМГ та механічних методів (рівень доказовості 1C). 
3. Рекомендовано тромбопрофілактику в усіх хворих після великих 

гінекологічних операцій (рівень доказовості 1A). 

4. У пацієнтів, яким виконують велику гінекологічну операцію без 
злоякісних новоутворень та додаткових факторів ризику, рекомендовано середні 

профілактичні дози НФГ (рівень доказовості 1A). Альтернативами є НМГ у 

середніх профілактичних дозах (рівень доказовості 1C) або механічна 

профілактика, яку починають перед операцією та продовжують неперервно до 
виписки хворого (рівень доказовості 1B). 

5. У хворих, яким виконують велику операцію з приводу злоякісного 

новоутворення, та у пацієнтів з додатковим ризиком ТЕЛА рекомендовано великі 
профілактичні дози НФГ (рівень доказовості 1A) або НМГ (рівень доказовості 

1A). Профілактику необхідно починати за 2 години до операції. 6. У пацієнтів, 

яким виконують велику гінекологічну операцію, рекомендовано продовжувати 

профілактику до виписки з лікарні (рівень доказовості 1C). У пацієнтів віком від 
60 років із дуже високим ризиком, включаючи хворих на рак, або у яких вже були 

випадки ТЕЛА, необхідно продовжувати профілактику НМГ від 2 до 4 тижнів 

після виписки зі стаціонару (рівень доказовості 2C). 
 

Акушерство. Ризик ТЕЛА у вагітних у 5 разів вищий, ніж у загальній 

популяції одного віку.  

Категорія ризику Група пацієнтів 

Низький Нема факторів ризику або наявність < 3 наступних факторів: 

вік > 35 років, ожиріння (ІМТ > ЗО кг/м2 або вага > 80 кг), варикоз вен, 

артеріальна гіпертензія; Акушерські фактори ризику: кесаревий розтин, 

вагітність > 4, прееклампсія, тривалий малорухомий режим, післяпологова 

кровотеча та ін. 



Середній ТЕЛА в анамнезі та біологічні фактори ризику (тромбофілії); 

Екстрений кесаревий розтин; 

Наявність > 3 факторів ризику (зазначені вище) 

Великий ТЕЛА в анамнезі з невизначеною етіологією; ТЕЛА під час попередньої 

вагітності чи під час прийому естрогенів 

Дуже великий Кілька випадків ТЕЛА в анамнезі; Антикоагулянтна профілактика перед 

вагітністю в зв’язку з випадками ТЕЛА, викликаними тромбофілією 

 
ТГВ частіше трапляється перед пологами, ТЕЛА - після. Ризик ТЕЛА у 

вагітних, крім загальних факторів ризику, може збільшувати синдром анти-

ліпідних антитіл. Специфічні для вагітності фактори ризику ТЕЛА - прееклампсія 
та еклампсія, післяпологова супресія лактації, післякесаревий тромбоцитоз, 

кровотеча/анемія та гемотрансфузії. 

НФГ та НМГ не проникають крізь плацентарний бар'єр, можуть 

застосовуватися в другому та третьому триместрі вагітності та не підвищують 
ризик кровотеч у плода. Однак передчасні пологи частіше трапляються у 

вагітних, які отримують антикоагулянти, також частіше трапляються кровотечі.  

 

Ризик Під час вагітності 
Після пологів 

та після кесаревого розтину 

Малий Не застосовувати антикоагулянтів 

 

Рутинно не застосовувати антикоагулянтів; 

ММП 

Середній Рутинно не застосовувати 

антикоагулянтів; ММП 

Великі профілактичні дози НМГ; середні 

дози НМГ при кесаревому розтині без 

додаткових факторів ризику; застосовувати 

протягом 6 -8 тижнів після пологів; ММП 

Великий Великі профілактичні дози НМГ; 

ММП 

Великі профілактичні дози НМГ протягом 6-

8 тижнів після пологів. 

Дуже 

великий 

В 1-му триместрі лікувальні дози 

НФГ, в 2-му та 3-му триместрах 

вагітності - НМГ, ММП 

Після антикоагулянтів - НАК протягом 3-х 

місяців, ММП 

 

Протягом вагітності трапляється гепарин-індукована тромбоцитопенія 

(частіше при застосуванні НФГ, ніж НМГ). Також при тривалій профілактиці 
частіше виникає остеопороз (НФГ частіше, ніж НМГ). 

НАК проникають через плаценту та викликають ембріопатію при 

застосуванні з 6-го по 12-й тиждень вагітності, в пізній період вагітності 
викликають геморагії у плода, також збільшується ризик геморагій у матері. 

Досліджень з використання НАК у вагітних немає. 

 

Урологічні операції 
При відкритих операціях на верхніх відділах сечовивідних шляхів частота 

клінічно значимої ТЕЛА досягає 5%, ендоскопічні операції супроводжуються 

значно нижчим ризиком післяопераційних тромботичних ускладнень.  
При відкритих операціях на нижніх відділах сечовивідних шляхів частота 

ТГВ становить 28-51%, проксимального венозного тромбозу - 10-30%, ТЕЛА - до 

10% (летальні випадки - 5%). Після ендоскопічних втручань на нижніх відділах 

сечовивідних шляхів симптоматичні флебіти виникають у 0,75%, ТЕЛА - до 
0,84%. За відсутності профілактики частота проксимального венозного тромбозу 



після трансплантації нирки досягає 5%. 

1. У пацієнтів після трансуретральних або інших урологічних операцій з 

низьким ризиком не рекомендовано специфічної профілактики, крім ранньої 

активізації хворих (рівень доказовості 1C). 
2. У хворих після відкритих урологічних операцій рекомендовано звичайну 

профілактику НФГ або НМГ в середніх дозах (рівень доказовості 1A). Можливі 

альтернативи включають механічні методи (рівень доказовості 1B). 
3. У пацієнтів після великих відкритих урологічних операцій (при 

нефректомії, сечокам’яній хворобі, трансплантації нирок, простатектомії) 

рекомендовано великі профілактичні дози НФГ або МНГ. 

4. В урологічних хворих з високим ризиком кровотечі рекомендовано 
використовувати механічні методи профілактики до припинення чи зменшення 

ризику кровотечі (рівень доказовості 1C). 

5. У пацієнтів з численними факторами ризику ТЕЛА рекомендовано 

комбінацію механічних методів з високими дозами НФГ або НМГ (рівень 
доказовості 1C). 

6. При ендоскопічних урологічних втручаннях антикоагулянтна 

профілактика не призводить до підвищення ризику кровотечі. 
При застосуванні методів нейроаксиальної анестезії, поширеної в 

урологічній практиці, профілактику антикоагулянтами починають після операції, 

у хворих дуже високого ризику назначають передопераційну профілактику 

антикоагулянтами (тривалість у неонкологічних хворих - 7-10 днів, онкологічних 
- 4-6 тижнів). 

 

Травматологія та ортопедія 
Планова артропластика стегнового суглоба. Рекомендоване рутинне 

застосування одного з трьох антикоагулянтів: 

1. НМГ у середній профілактичній дозі у пацієнтів з великим ризиком 

починати за 12 годин до операції та продовжувати через 12-24 або 4-6 годин після 
неї в половині дози зі збільшенням до звичайної наступного дня.  

2. Фондапарин у дозі 2,5 мг починати через 6-8 годин після операції. 

3. Кореговані дози антагоністів вітаміну К починати до операції чи ввечері 
після неї (Міжнародне нормалізоване відношення [МНВ] - ціль - 2,5; МНВ - 

діапазон - 2,0-3,0) (рівень доказовості 1A). 

Не виявлено переваг фондапарину порівняно з НМГ та антагоністами 

вітаміну К або НМГ порівняно з антагоністами вітаміну К. Не рекомендовано 
використовувати аспірин, декстран, НФГ, механічні методи у якості одноосібного 

засобу тромбопрофілактики у цих хворих (рівень доказовості 1A). 

Планова артропластика колінного суглоба: 
1. НМГ (у середній профілактичній дозі), фондапарин чи корегована доза 

антагоністів вітаміну К (МНВ - ціль - 2,5; МНВ - діапазон - 2,0-3,0) (рівень 

доказовості 1A). Не надається перевага фондапарину порівняно з НМГ та 

антагоністами вітаміну К або НМГ порівняно з антагоністами вітаміну К. 
2. Оптимальне використання механічних методів - альтернативний метод 

профілактики (рівень доказовості 1B). 

3. Не рекомендовано використовувати аспірин (рівень доказовості 1A) або 

НФГ (рівень доказовості 1A) в якості монопрофілактики. 
4. У пацієнтів з підвищеним ризиком після тривалої або складної операції 



рекомендовано тромбопрофілактику із застосуванням високих профілактичних 

доз НМГ (рівень доказовості 2B). 

Операції при переломах стегна: 

1. Рутинне використання фондапарину (рівень доказовості 1A), НМГ у 
середній профілактичній дозі (рівень доказовості 1C+), корегована доза 

антагоністів вітаміну К (МНВ - ціль - 2,5; МНВ - діапазон - 2,0-3,0) (рівень 

доказовості 2B) або НФГ (рівень доказовості 1B). 
2. Не рекомендоване використання лише аспірину (рівень доказовості 1A). 

3. Якщо операційне лікування відкладено, рекомендовано профілактику 

НФГ або НМГ, починаючи з моменту госпіталізації (рівень доказовості 1C+). 

4. Рекомендовано механічні методи профілактики за наявності 
протипоказань до застосування антикоагулянтів внаслідок високого ризику 

кровотечі (рівень доказовості 1C+). 

Тривалість профілактики при ортопедичних операціях: 

1. Для тромбопрофілактики рекомендовано високі профілактичні дози НМГ 
або фондапарину (2,5 мг/день), або антагоністів вітаміну К (МНВ - ціль - 2,5; 

МНВ - діапазон - 2,0-3,0) протягом 10 днів після операції (рівень доказовості 1A). 

2. У пацієнтів з високим ризиком рекомендовано продовжувати 
профілактику великими профілактичними дозами НМГ (рівень доказовості 1A), 

антагоністами вітаміну К (рівень доказовості 1A) або фондапарином (рівень 

доказовості 1C+) протягом 28-35 днів після операції (рівень доказовості 1A).  

 
Нейрохірургічні операції 

Ризик тромботичних ускладнень у хворих, які оперуються в черепній 

порожнині, високий. Частота симптоматичного ТГВ без профілактики досягає 6%. 
Специфічними факторами ризику є: моторний дефіцит, злоякісна пухлина 

головного мозку або менінгіома, велика за розміром пухлина, вік від 60 років, 

хіміотерапія, тривалість операції більше 4 годин. При операціях на щелепах та 

обличчі ризик тромботичних ускладнень невисокий. 
1. У нейрохірургічних пацієнтів необхідно проводити рутинну 

тромбопрофілактику (рівень доказовості 1A). 

2. У хворих, яким виконують внутрішньочерепні нейро-хірургічні операції, 
рекомендовано використовувати механічні методи (рівень доказовості 1A). 

3. Можливою альтернативою є середні профілактичні дози НФГ (рівень 

доказовості 2B) або післяопераційні середні профілактичні дози НМГ (рівень 

доказовості 2A). 
4. У нейрохірургічних пацієнтів з високим ризиком ТЕЛА (рівень 

доказовості 2B) необхідно застосовувати комбінацію механічних методів та 

фармакологічної профілактики (НФГ або НМГ). Ризик післяопераційних кровотеч 
при профілактиці НФГ або НМГ підвищується незначною мірою (на 1-2%). У 

хворих із дуже великим ризиком рекомендується введення НФГ перед операцією, 

іншим - після неї протягом 7-10 днів, починаючи впродовж 5 днів після операції. 

Якщо після операції є кровотеча, профілактику середніми дозами НМГ слід 
починати не раніше 5 днів після оперативного втручання. 

Операції на хребті. 

Ризик тромботичних ускладнень залежить від виду операції. При невеликих 

операціях (міжхребцеві грижі, ламінектомії) частота ТГВ без профілактики 
досягає 15%, а ТЕЛА не перевищує 1%. При більш великих операціях 



(остеосинтез, великі ламінектомії) ризик ТГВ досягає 23%, ТЕЛА - 2,2%. 

Ризик при операціях на поперековому відділі є вищим, ніж при оперативних 

втручаннях на шийному. Ризик тромботичних ускладнень збільшує наявність 

моторного дефіциту, при пара- та тетраплегії ризик ТЕЛА без профілактики 
підвищується до 4,6%. 

1. У пацієнтів, яким виконують операції на хребті, без додаткових факторів 

ризику, не рекомендують рутинне використання будь-якої методики 
тромбопрофілактики, крім ранньої активізації (рівень доказовості 1C). 

2. У хворих похилого віку з додатковими факторами ризику за наявності 

злоякісних новоутворень, моторного дефіциту або ТЕЛА в анамнезі 

рекомендовано проводити обов'язкову профілактику (рівень доказовості 1B). Для 
цього протягом 24 годин після операції краще застосовувати НМГ (а не НФГ) і 

ММП та продовжувати до виписки, або за наявності моторного дефіциту - 

протягом 3 місяців. 

 
Травма 

1. У хворих із травмою та ризиком ТЕЛА за відсутності протипоказань 

рекомендовано профілактику тромботичних ускладнень (рівень доказовості 1A). 
2. За відсутності протипоказань рекомендовано профілактику середніми 

профілактичними дозами НМГ, яку слід починати якомога раніше (протягом 36 

годин після травми) (рівень доказовості 1A). 

3. Якщо профілактика НМГ на даний час неможлива, тобто є кровотеча або 
великий ризик її виникнення, рекомендовано механічні методи профілактики 

(рівень доказовості 1B). 

Травма спинного мозку. 
У пацієнтів з гострою травмою спинного мозку реєструють найчастіший 

ТГВ серед усіх госпіталізованих хворих. Безсимптомний ТГВ виникає у 60-100% 

пацієнтів із травмою спинного мозку, у яких не проводили профілактику. 

1. Тромбопрофілактику необхідно проводити в усіх хворих з гострою 
травмою спинного мозку (рівень доказовості 1A). 

2. Не рекомендовано використовувати фіксовані дози НФГ (без контролю 

АЧТЧ) або механічні методи в якості монопрофілактики (рівень доказовості 1A). 
3. Профілактику середніми або великими профілактичними дозами НМГ 

слід проводити через 24 години або після досягнення первинного гемостазу 

(рівень доказовості 1B). 

4. ММП рекомендовано використовувати у випадках, коли протипоказана 
профілактика антикоагулянтами (рівень доказовості 1). 

5. Не рекомендовано застосовувати КФ у якості первинної профілактики 

ТЕЛА (рівень доказовості 1C). 
6. Протягом фази реабілітації після гострої травми спинного мозку 

рекомендовано продовжувати профілактику НМГ чи конверсію на антагоністи 

вітаміну К (МНВ - ціль - 2,5; МНВ - діапазон - 2,0-3,0) (рівень доказовості 1C). 

 
Опіки 

1. У пацієнтів з опіками та додатковими факторами ризику ТЕЛА, 

включаючи один або більше таких факторів, як похилий вік, патологічне 

ожиріння, обширні опіки, опіки нижніх кінцівок, супутня травма нижніх кінцівок, 
катетеризація стегнової вени, тривала іммобілізація та за відсутності 



протипоказань рекомендовано проводити тромбопрофілактику (рівень 

доказовості 1C+). 

2. За відсутності протипоказань рекомендовано якомога раніше 

застосовувати середні профілактичні дози НФГ або НМГ (рівень доказовості 
1C+). 

 

Онкологія 
1. Онкологічні пацієнти у випадках хірургічного лікування повинні 

отримувати профілактику, що відповідає їх ступеню ризику (рівень доказовості 

1A). Доведено більшу ефективність НМГ порівняно з НФГ. Така профілактика 

повинна відповідати рекомендаціям у відповідних хірургічних підрозділах.  
2. Те саме стосується й загальнотерапевтичних онкологічних пацієнтів 

(рівень доказовості 1A). 

 

Критичні стани 
1. У всіх хворих під час поступлення до відділення інтенсивної терапії (ВІТ) 

необхідно проводити оцінку ризику тромбоемболічних ускладнень. Відповідно, 

більшість пацієнтів повинні отримувати тромбо-профілактику (рівень доказовості 
1A). 

2. У хворих з високим ризиком кровотеч рекомендовано застосовувати 

механічні методи профілактики до зниження ризику геморагічних ускладнень 

(рівень доказовості 1C). 
3. У пацієнтів ВІТ з помірним ризиком тромбоемболічних ускладнень 

рекомендовано застосовувати середні профілактичні дози НФГ або НМГ (рівень 

доказовості 1A). 
4. У хворих ВІТ з підвищеним ризиком рекомендовано призначати великі 

профілактичні дози НМГ (рівень доказовості 1A). 

Ефективність післяопераційного початку профілактики НМГ та 

передопераційного у хворих з низьким та помірним ризиком є схожою. У 
пацієнтів з високим ризиком за відсутності протипоказань антикоагулянтну 

профілактику слід починати перед операцією. Тому у більшості хворих, яким 

проводять велику ортопедичну операцію, першу дозу НМГ рекомендовано 
вводити перед або після операції, після оцінки співвідношення «ризик 

кровотечі/ризик ТЕЛА» (рівень доказовості 1A). 

У пацієнтів з високим ризиком кровотечі початкову дозу НМГ слід вводити 

не раніше ніж через 12-24 години після операції, поки не буде досягнуто 
первинного гемостазу, який визначається оперуючим (або іншим відповідальним) 

хірургом. Проте у хворих з високим ризиком ТЕЛА профілактичне введення 

прямих антикоагулянтів перед операцією підвищує її ефективність. У 
систематичних оглядах зазначають достовірне зниження ризику у випадках, коли 

профілактику НМГ починають в половині середньої дози за 2 години перед 

операцією. Якщо терапію НМГ починають за 12-24 години перед операцією або 

через 18-24 годин після, ефективність достовірно знижується. Лише початкове 
введення НМГ безпосередньо перед операцією пов'язане з достовірним 

підвищенням ризику тяжкої кровотечі. Періопераційне застосування НМГ 

підвищує не лише ефективність профілактики, але й ризик кровотечі. 

 
Тромбопрофілактика та нейроаксиальні блокади 



Наступні пропозиції можуть покращити безпеку нейроаксиальної блокади у 

хворих, яким необхідно проводити антикоагулянтну профілактику, або які вже її 

отримують. 

1. Нейроаксиальної анестезії/аналгезії треба уникати у хворих з відомими 
порушеннями гемостазу. НФГ необхідно вводити за 4 години до та через 30 

хвилин після нейроаксиальної анестезії. НМГ слід вводити не пізніше ніж за 12 

годин і не раніше ніж через 12 годин після нейроаксиальної анестезії. Непрямі 
антикоагулянти необхідно застосовувати за значенням МНВ (до 2). 

2. Нейроаксиальної анестезії слід уникати у хворих, доопераційний гемостаз 

яких був порушений антитромботичними засобами. Нестероїдні протизапальні 

препарати та аспірин, можливо, не підвищують ризик периспинальної гематоми. 
Менше відомо про безпеку нейроаксиальних блокад тієнопіридинових інгібіторів 

тромбоцитів клопідогрелю та тиклопідину, тому слід розглянути питання про 

припинення прийому цих засобів за 5-14 днів до маніпуляції. У хворих, які перед 

операцією отримували антикоагулянти, спинномозкову або епідуральну блокаду 
необхідно відкласти до мінімізації ефектів антикоагулянтів. Цей період 

продовжується протягом 8-12 годин після підшкірного введення гепарину або 

щоденної профілактичної дози НМГ двічі на добу, або через 18 годин після однієї 
щоденної дози НМГ. 

3. Профілактику антикоагулянтами слід відкласти, якщо отримано 

геморагічний аспірат при введенні голки для спинномозкової пункції. 

4. Видалення епідурального катетера є необхідним, коли ефект 
антикоагулянту стає мінімальним (перед наступним запланованим підшкірним 

введенням). 

5. Профілактику антикоагулянтом слід відкласти не менш ніж на 2 години 
після спинномозкової пункції або видалення епідурального катетера. 

6. Якщо для профілактики застосовують антагоністи вітаміну К, постійну 

епідуральну аналгезію не рекомендують використовувати більше ніж 1-2 дні у 

зв’язку з непередбачуваним ефектом антикоагулянтів. Крім того, якщо 
епідуральну аналгезію застосовують на фоні профілактики антагоністами вітаміну 

К, то під час видалення катетера МНВ має бути менше 1,5. 

7. Хоча післяопераційна профілактика фондапарином вважається безпечною 
у хворих, яким проводили нейроаксиальну блокаду, відсутні дані про його 

безпечне використання разом із післяопераційною епідуральною аналгезією. 

Тривалий термін напіврозпаду фондапарину та його ниркова екскреція є 

підставою для стурбованості щодо кумулятивного потенціалу цього лікарського 
засобу, особливо у хворих похилого віку внаслідок погіршання їх ниркової 

функції. Поки не можна рекомендувати застосування або незастосування 

фондапарину одночасно з епідуральною аналгезією. 
Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 

Очікуваний результат лікування - зменшення кількості випадків 

тромботичних ускладнень, перш за все ТЕЛА та кровотеч у хірургічній та 

акушерсько-гінекологічній практиці. Тривалість профілактики залежить від 
ризику тромботичних ускладнень. Критеріями якості профілактики є зменшення 

кількості випадків ТГВ нижніх кінцівок та ТЕЛА. 

Зазвичай антикоагулянтна терапія повинна стояти на першому місці у 

профілактиці тромбозів. На велику увагу клініцистів заслуговує проблема 
правильного підбору антикоагулянту та схеми його введення. Питання щодо 



призначення того чи іншого препарату повинно вирішуватися індивідуально з 

кожним пацієнтом. Пацієнт повинен бути проінформованим щодо можливих 

наслідків терапії. 

 
7. Система завдань для визначення кінцевого рівня знань. 

 

1) Вкажіть послідовність етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. 
А.* Спазм судин, адгезія та агрегація тромбоцитів, ретракція тромба 

Б. Адгезія та агрегація тромбоцитів, спазм судин, ретракція тромба 

В. Ретракція тромба, спазм судин, адгезія та агрегація тромбоцитів 

Г. Ретракція тромба, адгезія та агрегація тромбоцитів, спазм судин  
Д. Спазм судин, ретракція тромба, адгезія та агрегація тромбоцитів 

 

2) Вкажіть послідовність етапів коагуляційного гемостазу. 

А.* Синтез тромбопластину, синтез тромбіну, фібриноген→фібрин, 
ретракція згустку 

Б. Синтез тромбіну, синтез тромбопластину, фібриноген→фібрин, ретракція 

згустку  
В. Фібриноген→фібрин, синтез тромбопластину, синтез тромбіну, ретракція 

згустку 

Г. Синтез тромбіну, синтез тромбопластину, ретракція згустку 

фібриноген→фібрин 
Д. Синтез тромбіну, синтез тромбопластину, ретракція згустку, 

фібриноген→фібрин 

 
3) У пацієнтів віком до 40 років з низьким ризиком тромбоемболій після 

незначних та нетривалих операцій рекомендовано проводити тромбопрофілактику 

у такому обсязі: 

А.* Ранньої та активної мобілізації 
Б. Гепарин 5000 МО 

В. Клексан 4,0 2рази/добу п/ш 

Г. Прямі коагулянти у високих дозах 
Д. Непрямі коагулянти у високих дозах 

 

4) Високий ризик розвитку тромбозів у хворих без додаткових факторів 

ризику при наступних операціях: 
А.* Абдомінальна гістеректомія 

Б. Кюретаж 

В. Гістероскопія 
Г. На молочних залозах 

Д. Діагностична лапароскопія 

 

5) До факторів підвищеного ризику тромбозів належать: 
А.* Усі відповіді вірні  

Б. Вік > 40 років; ожиріння (ІМТ > 30 кг/кв.м); онкологічне захворювання; 

В.Фібриляція передсердь; серцева недостатність; легенева недостатність; 

Г. Нефротичний синдром; мієлопроліферативний синдром; 
Д. Варикоз вен; наявність тромбозів та емболій в анамнезі; застосування 



естрогенів; 

 

6) До антикоагулянтів прямої дії належать: 

А.* Еноксапарин 
Б. Аспірин 

В. Стрептокіназа 

Г. Транексамова кислота 
Д. Варфарин 

 

7) До антикоагулянтів непрямої дії належать: 

А.* Варфарин 
Б. Гепарин 

В. Альтеплаза 

Г. АСК 

Д. Вікасол 
 

8) Що таке тромбофілія: 

А.* Підвищена схильність до тромбозу кровоносних судин 
Б. Підвищена схильність до розвитку кровотеч 

В. Підвищена схильність до тромболізису 

Г. Протипоказ до тромбопрофілактики 

 
9) Найчастіший шлях введення прямих антикоагулянтів 

А.* Підшкірний 

Б. Внутрішньовенний, краплинний 
В. Внутрішньоартеріальний 

Г. Внутрішньовенний, струминний 

Д. Пероральний 

 
10) Найчастіша побічна дія антикоагулянтів: 

А.* Кровотеча 

Б. Кашель 
В. Головний біль 

Г. Поліартрит 

Д. Алергічна реакція 

 
11) Який показник необхідно обов’язково контролювати при призначенні 

антикоагулянтів на основі варфарину? 

А.* Міжнародне нормалізоване співвідношення  
Б. Білірубін крові 

В. Лужна фосфатаза 

Г. Кількість еритроцитів у крові 

Д. Циклооксигеназа крові 
 

12) Який метод рутинної тромбопрофілактики рекомендовано проводити у 

пацієнтів при лапароскопічних операціях?  

А.* Рання активізація 
Б. Клексан 0,8 п/ш 



В. Гепарин 4000 Од в/в 

Г. Гепарин 4000 Од п/ш 

Д. Транексамова кислота 5 мл в/м 

 
13) . Які методи профілактики тромбоемболічних ускладнень рекомендовані 

у хворих із травмою та ризиком ТЕЛА із кровотечею, що триває ? 

А.* Механічні 
Б. НМГ 

В. НФГ 

Г. НМГ + НФГ середніми дозами 

Д. Без профілактики 
 

 

14) Явища сповільнення кровотоку, ураження ендотелію судин і 

підвищення згортання крові, були висвітлені як такі, що сприяють виникненню 
тромбоза, у:  

А.* Тріаді Вірхова 

Б. Тріаді Віктора 
В. Пентаді Вірхова 

Г. Трикутнику Ейнтховена 

Д. Тріаді Мондора 

 
 

15) Скільки існує відомих плазмових факторів згортання крові? 

А. 8 
Б. 10 

В. 13 

Г. 15  

Д. 21 
 


