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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Тромбоз глибоких вен (ТГВ) та асоційовані з ним 

ускладнення, в першу чергу, тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), слід 

вважати найбільш розповсюдженими та загрозливими для життя пацієнта 

захворюваннями системи кровообігу [Кобза І.І., 2011; Мішалов В.Г., 2011]. 

Значна частина ТГВ перебігає із завуальованою клінічною картиною, відтак 

першою і, доволі часто, останньою маніфестацією венозного тромбозу є 

фатальна ТЕЛА [Бокерія Л.А., 2008; Ніконенко О.С., 2012].  

Розповсюдженість ТГВ у світі не є однорідною, як серед різних 

етнічних груп, так і в залежності від віку, і коливається у межах від 73 до 113 

випадків на 100.000 населення в році. Захворюваність у молодого населення 

віком 25–35 років складає 30 випадків на 100.000 населення на рік, в той час, 

як у людей вікової групи 70–79 років, цей показник зростає на порядок: 300–

500 випадків. Розповсюдженість ТГВ серед корінного населення Латинської 

Америки, Азії та Тихоокеанських островів є у 2,5–4 рази меншою у 

порівнянні з темношкірою та білою расами [Pai N., 2012; Roberts L.N., 2013]. 

Поширеність ТГВ у країнах Європи та США коливається, за даними різних 

авторів, у межах від 100 до 160 випадків на 100.000 населення на рік [Скупий 

О.М., 2008; Kearon C., 2016 ]. 

Однією з характерних особливостей ТГВ є здатність ускладнювати 

післяопераційний перебіг хірургічних втручань. В залежності від складності 

та тривалості втручання ТГВ спостерігають від 6 до 75 відсотків оперованих 

пацієнтів [Матвійчук Б.О., 2010; Maynard G., 2013]. В умовах перманентного 

зростання кількості та складності операційних втручань у світі, ТГВ слід 

розглядати як глобальну міждисциплінарну проблему з пандемічним 

характером розповсюдження. Ситуація ускладнюється і тим, що, як і у нашій 

країні, так і у світі в цілому, лікування ТГВ до цього часу не стандартизоване 

[Русин В.І., 2013; Comerota A.J., 2007]. За даними Інституту медицини США, 

при адекватному фінансуванні системи охорони здоров’я, перелік лікарських 

помилок очолюють венозні тромбоемболічні ускладнення, як наслідок 

неадекватної антикоагулянтної профілактики при лікуванні стаціонарних 

хворих [Передерій В.Г., 2003].  

Точні статистичні дані про частоту ТЕЛА, як найбільш драматичне 

ускладнення ТГВ, на теперішній час відсутні, так як у більшості випадків 

аналізуються тільки фатальні епізоди, а реальна частота ТЕЛА є суттєво 

вищою [Ватутін Н.Т., 2011]. Передбачають, що її розповсюдженість сягає 1 

випадку на 1000 населення на рік, причому має місце чітко окреслена 

тенденція до зростання [Burge A.J., 2008; DeMonaco N.A., 2008]. Фатальна 

ТЕЛА посідає третє місце в структурі смертності від серцево-судинних 

захворювань, проте якщо взяти сумарну летальність по всім нозологічним 

одиницям та відняти несумісні із життям стани, то ТЕЛА стане безумовним 

лідером [Баєшко О.О., 2012; Goldhaber S.Z., 2012]. За даними 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roberts%20LN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23080367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maynard%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23983041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Comerota%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17164092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goldhaber%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22494827
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Фремінгемського дослідження, смертність від ТЕЛА складає 15,6 % усієї 

госпітальної смертності (при хірургічних захворюваннях – 18 %, 

терапевтичних – 82% випадків) [Денисюк В.І., 2010]. Аналіз великої 

кількості патолого-анатомічних розтинів виявив, що у половини, як 

оперованих, так і не оперованих пацієнтів, ТЕЛА при житті не було 

діагностовано [Кунгурцев Є.В., 2011].  

 Актуальність та соціальна значимість венозних тромбоемболічних 

ускладнень (ВТЕУ) визначається двома основними факторами – 

розповсюдженістю серед населення та ступенем загрози патологічного стану 

для життя та здоров’я людини. Очевидно, що необхідність більш глибокого 

вивчення та висвітлення означеної проблеми залежить і від того, наскільки 

сучасний рівень медицини дає змогу захистити пацієнта від реальної загрози 

його здоров’ю та життю [Венгер І.К., 2010; Русин В.І., 2015].  

Аналіз опрацьованої літератури дає змогу стверджувати, що на 

теперішній час, відсутній єдиний підхід стосовно діагностики і тактики 

хірургічного лікування хворих з тромбозами системи нижньої порожнистої 

вени. До цього часу залишаються недостатньо висвітленими такі питання, як: 

частота тромботичного ураження контралатеральної кінцівки, показання до  

операційних втручань з урахуванням локалізації та розповсюдженості 

тромботичного процесу, не опрацьована оптимальна хірургічна техніка при 

розширених тромбектоміях, відсутні критерії вибору оптимального діаметра 

артеріо-венозних фістул.  

Питання хірургічної стратегії венозного тромбоемболізму постійно 

знаходяться у центрі дискусій науковців всього світу, що підтверджує 

актуальність та соціальну значимість означеної проблеми, а відмінні, інколи 

цілком суперечливі, погляди на діагностику та лікувальну тактику доводять, 

що проблема є остаточно не вирішеною.          

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексних державних бюджетних тем 

медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський Національний університет»: 

«Діагностика, лікування та профілактика печінкової недостатності у хворих з 

резистентним асцитом на фоні цирозу печінки» (№ державної реєстрації 

теми: 0104U010446); «Діагностика, лікування та профілактика тромбозів та 

тромбоемболій» (№ державної реєстрації теми: 0108U001892); «Методи 

прямої та непрямої профілактики ТЕЛА» (№ державної реєстрації теми: 

0115U001104). Автор є співвиконавцем вказаних тем. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради медичного 

факультету ДВНЗ «УжНУ» (протокол №4 від 16.11.2006) та на засіданні 

республіканської проблемної комісії «Хірургія» (протокол №16 від 

21.12.2006). 
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Мета дослідження. Покращити результати лікування хворих з 

тромбозами системи нижньої порожнистої вени на основі опрацювання та 

впровадження у клінічну практику комплексного підходу до діагностики та 

хірургічного лікування.  

Задачі дослідження:  

1. Впровадити динамічну соноеластографію у клінічну практику та 

визначити її можливості у діагностиці емболозагрозливих форм 

венозних тромбозів. 

2. Опрацювати критерії ембологенності флотуючих тромбів та визначити 

лікувальну тактику в залежності від ризику ембологенності.        

3. Провести порівняльний аналіз методів діагностики тромбозів системи 

нижньої порожнистої вени, оцінити інформативність кожного з них та 

запропонувати діагностичний алгоритм. 

4. Створити віртуальну фізико-математичну модель артеріо–венозної 

фістули, провести відповідні розрахунки гемодинаміки та перевірити їх 

у експерименті.  

5. Впровадити у клінічну практику нову методику формування артеріо–

венозної фістули, основану на проведених теоретичних та 

експериментальних досліджень гемодинаміки.  

6. Провести аналіз хірургічних втручань в залежності від первинного 

вогнища тромбоутворення.   

7. Визначити ефективність хірургічного та консервативного методів 

лікування у профілактиці тромбоемболії легеневої артерії. 

8. Оцінити якість життя у пацієнтів в залежності від способу лікування. 

Об’єкт дослідження – тромботичні ураження системи нижньої 

порожнистої вени. . 

Предмет дослідження – методи діагностики та хірургічного лікування 

хворих з венозними тромбозами.  

Методи дослідження: відповідно до окреслених задач дослідження 

ми використовували фізико-математичні розрахунки та експериментально 

досліджували модель артеріо-венозної фістули. Проводили аналіз клінічних 

та лабораторних обстежень. Застосовували традиційні та впроваджували нові  

методи інструментальної діагностики, в тому числі ультразвукову динамічну 

соноеластографію, модифіковану МСКТ флебографію, радіоізотопну 

флебосцинтіграфію. Застосовували статистичні методи обробки результатів 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі проведених 

науково–практичних досліджень доповнені наукові дані про особливості 

венозної гемодинаміки на основі використання радіонуклідної флебографії та 

впровадженої МСКТ–флебографії у модифікованому варіанті.  

Уперше визначена діагностична цінність впровадженої ультразвукової 

динамічної соноеластографії у пацієнтів з емболозагрозливими формами 
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венозних тромбозів, опрацьовані ультразвукові критерії ембологенності 

флотуючих тромбів, на основі чого проводиться вибір лікувальної тактики. 

Уперше створена віртуальна модель артеріо-венозної фістули, 

проведені фізико-математичні обчислення гемодинаміки створеної моделі, 

які дали змогу визначати оптимальний діаметр артеріо-венозної фістули в 

залежності від індивідуального системного артеріального тиску пацієнта.  

Достовірність отриманих фізико-математичних обчислень підтверджена 

серією проведених експериментів.  

Уперше проведено порівняльний аналіз хірургічних методів лікування 

в залежності від первинного вогнища тромбоутворення з метою вивчення їх 

ефективності у профілактиці венозних тромбоемболічних ускладнень. 

Змінена концепція формування артеріо-венозної фістули, що дало 

змогу опрацювати індивідуальний підхід до хірургічного лікування хворих з 

тромбозами глибоких вен.  

Практичне значення отриманих результатів. В результаті 

обчислення гемодинаміки артеріо-венозної фістули з’явилася можливість 

опрацювати та впровадити у клінічну практику принципово нову методику 

формування артеріо-венозної фістули. 

Вдосконалена методика парціальної оклюзії нижньої порожнистої вени 

при флотуючих тромбах (Патент України на корисну модель № 16180), 

модифіковані хірургічні втручання при тромбозах глибоких вен стегново-

підколінної локалізації (Патент України на корисну модель № 46310), 

вдосконалена методика радикальної тромбектомії при тромбозах клубово-

стегнового сегмента (Патент України на корисну модель № 5742).  

Опрацьована та впроваджена у клінічну практику радіонуклідна 

флебосцинтіграфія, як інформативний метод діагностики тромбозів системи 

нижньої порожнистої вени.  

Видозмінена методика МСКТ-флебографії, яка дала змогу отримувати 

більш чітке зображення нижньої порожнистої та клубових вен при суттєвому 

зменшенні променевого навантаження та об’єму контрастної речовини.  

У пацієнтів з первинним тромботичним ураженням поверхневих вен,     

доведено необхідність ультразвукового моніторингу контралатеральної 

кінцівки з метою виявлення асимптомних венозних тромбозів.  

Опрацьований комплексний підхід до діагностики та лікування хворих 

з тромбозами системи нижньої порожнистої вени. 

Результати наукових досліджень впроваджені у роботу відділень 

судинної хірургії: КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені 

І.І.Мечникова», Обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського 

Житомирської обласної ради, Вінницької обласної клінічної лікарні імені 

М.І.Пирогова, Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, ДУ 

«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева», ДНУ НПЦ 

ПКМ ДУС «Феофаннія»; КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» 

Запрізької обласної ради. Основні наукові положення дисертації внесені до 
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матеріалів лекцій кафедри хірургічних хвороб медичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет».  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною 

самостійною науковою працею і внеском здобувача у подальшому вивченні  

актуальної проблеми діагностики та лікування венозних тромбозів системи 

нижньої порожнистої вени.  

Ідея створення віртуальної моделі артеріо–венозної фістули належить 

особисто автору. Приймав безпосередню участь у проведенні експериментів 

у лабораторії Інституту гідромеханіки НАН України (м. Київ).  

На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень   

гемодинаміки АВФ, опрацював принципово нову методику формування 

артеріо–венозної фістули та впровадив її у клінічну практику. 

Запропонував ідею використання динамічної (ARFI) соноеластографії 

для діагностики венозних тромбозів та сприяв впровадженню методики у 

клінічну практику. Сумісно із фахівцями променевої діагностики опрацював 

критерії ембологенності флотуючих тромбів.    

Сумісно з науковим консультантом впровадив у клінічну практику 

методику радіонуклідної діагностики венозних тромбозів та особисто 

проводив обстеження пацієнтів. 

Впровадив у практику методику безпосереднього контрастування 

венозної системи при МСКТ–флебографії.  

Автором самостійно відібрані хворі для дослідження, проведений 

аналіз результатів лікування, сформульовані мета та задачі дослідження, 

проведений аналіз літературних джерел та висвітлений сучасний стан 

проблеми діагностики та лікування венозних тромбозів. 

Переважна більшість хірургічних втручань, які представлені  у 

дослідженні, виконана автором особисто.      

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи опубліковані на: ХХІ-му з’їзді хірургів України (м. Запоріжжя, 2005), 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

абдомінальної та судинної хірургії. Клінічні проблеми трансплантації 

органів»  (м. Київ, 2006); І-му з’їзді судинних та ендоваскулярних хірургів (м. 

Київ, 2006), Всеукраїнській науково-практичній та навчально-методичній 

конференції «ІV Скліфосовські читання» (Полтава, 2008); ІІ-му з’їзді 

судинних хірургів та ангіологів (м. Львів, 2008),  науковому конгресі «ІV 

міжнародні Піроговські читання, присвячені ХХІІ-му з’їзду хірургів 

України» (м. Вінниця, 2010); ІІІ-му з’їзді судинних хірургів та ангіологів 

(м.Донецьк, 2010), VІІ-й Всеукраїнській коференції «Сухарєвські читання: 

ангіологія та судинна хірургія сьогодні» (м. Ірпінь, 2011); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні технології 

в хірургії» (м. Запоріжжя,  2011); IV-му з’їзді судинних хірургів та ангіологів 

(м. Ужгород, 2012), Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сухарєвські читання: ангіологія та судинна хірургія 

сьогодні» (м. Київ, 2015). 
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Публікації. За матеріалами проведеного дисертаційного дослідження 

опубліковано 40 наукових праць, з них 27 статей у наукових фахових 

виданнях, рекомендованих МОН України (в тому числі 6 публікацій у 

вітчизняних фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз даних, 1 – у закордонному фаховому виданні), 4 статті в інших виданнях, 

5 публікацій у матеріалах з’їздів, конгресів та конференцій. У співавторстві 

опублікована одна монографія, отримано три патенти України на корисну 

модель.  

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

335 сторінках машинописного тексту. Складається із вступу, огляду 

літератури, 8 розділів власних спостережень, узагальнення отриманих 

результатів, висновків та списку використаної літератури, який містить 512 

джерел (230 кирилицею, 282 латиною), додатків. Робота ілюстрована 94 

рисунками (84 фотографіями, 3 діаграмами, 3 схемами, 4 графіками), 

31таблицею. У роботі наведено 47 формул.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Клінічним матеріалом 

дослідження були 1057 хворих з тромбозами системи нижньої порожнистої 

вени. Умовно сформували дві клінічні групи: І-а група (хірургічне лікування) 

– 571 (54,0%) хворий /627 операційних втручань/, ІІ-а група (консервативне 

лікування) – 486 (46,0%) пацієнтів. З дослідження були виключені пацієнти з 

венозними тромбозами на тлі синдрому тривалого стиснення, хворі з 

поверхневим тромбофлебітом при інтактних глибоких венах, пацієнти з 

посттромбофлебітичним синдромом при наявній або відсутній реканалізації, 

пацієнти з венозною гангреною, а також хворі у термінальній стадії 

онкологічних захворювань.    

Вік хворих у клінічних групах коливався у межах від 17 до 89 років 

(середній вік 58,4 ± 1,8 року). Серед пацієнтів було 566 (53,5%) чоловіків та 

491 (46,5%) жінка.  

За локалізацією первинного вогнища тромбоутворення, у пацієнтів І-ї 

клінічної групи умовно виділили три підгрупи: І-А (первинне ураження 

поверхневих вен) – 339 (59,4 %) хворих, яким виконали 372 (59,3 %) операції; 

І-Б (первинне ураження глибоких вен) – 168 (29,4 %) пацієнтів, 191 (30,5 %) 

втручання; І-В (вени тазу, ниркові вени, НПВ) – 64 (11,2 %) хворих та 64 

(10,2 %) операції. Розподіл пацієнтів ІІ-ї групи провели за базовим прямим 

антикоагулянтом: ІІ-А (нефракційний гепарин) – 354 (72,8%) хворих та ІІ-Б 

(низькомолекулярні гепарини) – 132 (27,2%) пацієнти. 

За характером ураження в І-й клінічній групі домінували хворі з 

тромбозами стегново-підколінної (58,2%) локалізації, клубово-стегнового 

(24,3%) сегмента та НПВ (11,2%). В ІІ-й клінічній групі переважали пацієнти 
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з ураженнями стегново-підколінного (43,4%) сегменту, клубово-стегнової 

(31,5%) локалізації та тромбозами гомілкових вен та синусів (11,5%). 

Статистичну обробку отриманих результатів дослідження виконали 

за допомогою комп’ютерної програми «Statistica 6.0». Було проведено 

розрахунок середнього арифметичного та його середньої похибки (М ± m), 

оскільки розрахунок критерію Шапіро-Франсіа засвідчив гаусівський 

характер розподілу отриманих варіаційних рядів. Оцінка вірогідності різниці 

отриманих результатів у групах проводилась за допомогою критерію 

Стьюдента та χ2 Пірсона. Взаємозв’язки поміж показниками визначали 

шляхом розрахунку коефіцієнтів парної кореляції Спірмена. При перевірці 

статистичних гіпотез, нульову гіпотезу відкидали при рівні менше р<0,05. 

Клінічні прояви вивчили у всіх хворих, які представлені у 

дослідженні, окрім цього у пацієнтів І-ї групи проаналізовані основні 

симптоми в залежності від первинного вогнища тромбоутворення (табл.1).  

Таблиця 1. 

Питома вага клінічних проявів у обстежених хворих 

Групи 

Прояви 

І група (n=571) ІІ група 

(n=486) І-А (n=339) І-Б (n=168) І-В (n=64) 

Біль  236 (69,6%) 124(73,8%) 23 (35,9%) 351 (72,2%) 

Набряк 127 (37,5%) 114 (67,9%) 23 (35,9%) 368 (75,7%) 

Ціаноз 8 (2,4%) 30 (17,9%) 21 (32,8%) 149 (30,7%) 

Температура 36 (10,6%) 32 (19,1%) 20 (31,3%) 133 (27,4%) 

Дискомфорт 17 (5,0%) 14 (8,3%) 3 (4,7%) 24 (4,9%) 

Проявів немає 38 (11,2%) 24 (14,3%) 44 (68,8%) 31 (6,4%) 

 

Найбільшу питому вагу (88,7%) пацієнтів з класичними проявами 

тромбозу (біль, набряк, ціаноз) спостерігали у ІІ-й клінічній групі 

(консервативне лікування). Натомість, хворих із асимптомним перебігом 

(18,6%) та з мінімальними проявами захворювання (6,0%) було більше у І-й 

групі (хірургічне лікування). Порівняльний аналіз клінічних проявів у хворих  

в залежності від первинного вигнища тромбоутворення вказує на 

домінування пацієнтів (68,8%) з асимптомним перебігом у І-В підгруппі 

(ураження НПВ), що свідчить про потребу цілеспрямованого обстеження 

НПВ у хворих із новоутвореннями нирок та органів малого тазу. Статистична 

обробка клінічних проявів вказує на наявну достовірну різницю між 

показниками в групах (від p<0,01 до p<0,05).  
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Сучасна лабораторна та інструментальна діагностика тромботичних 

уражень венозної системи є запорукою вибору оптимального методу 

лікування хворих, а відтак і надійної профілактики ТЕЛА.  

Наявність у плазмі продуктів дегенерації фібринових волокон вказує 

на активацію системи згортання крові. Відтак, визначення рівня D–димеру є  

найбільш інформативним методом лабораторної діагностики, оскільки 

нормальна концентрація D–димеру має високу негативну діагностичну 

цінність, тобто виключає тромбоз.  Концентрацію D–димеру визначили у 306 

(28,9%) хворих, з них у 107 – до та після проведеного лікування. Виявлена 

пряма достовірна залежність (r=0,63; p<0,05) концентрації D–димеру від 

рівня та поширеності ураження венозної системи: від 3622,5+285 – при 

ураженні НПВ до 1878+212,8 нг/мл – при тромбозах гомілкових вен або 

венозних синусів. Це спричинено тим, що об’єм тромбу залежить від 

діаметру вени, в якій він знаходиться. У венах великого діаметру 

депонуються значні за об’ємом тромби, в результаті чого збільшується і 

концентрація продуктів дегенерації фібрину. В тих випадках,  коли виявлена 

невідповідність між високою концентрацією D-димеру у плазмі та незначній 

поширеності тромбозу, слід обстежувати інші венозні басейни на предмет 

тромбозів з безсимптомним перебігом. 

Ультразвукове дослідження венозної системи у діагностиці венозних 

тромбозів залишається найбільш оптимальним методом, враховуючи  

точність обстеження, собівартість, можливість динамічного спостереження, а 

головне – неінвазійність. Цим зумовлено, що найбільш вживаним методом 

інструментальної діагностики у нашому дослідженні було ультразвукове 

ангіосканування. Всього було виконано 2017 обстежень: 1143 – у пацієнтів І-ї 

клінічної групи (n=571) та 874 – у хворих ІІ-ї клінічної групи (n=486). Серед 

оперованих хворих – І-а група – обсяг ультразвукового обстеження був 

максимальним і становив 100%. У пацієнтів, які знаходилися на 

консервативному лікуванні – ІІ-а група – обсяг обстеження склав 94,7%.  

Всі ультразвукові обстеження виконували відповідно до протоколу, 

який впроваджено у клініці. Огляд венозної системи проводили в 2-х 

площинах – аксіальній (поперечний зріз) та сагітальній (повздовжній зріз), 

розпочинаючи дослідження у В–режимі (режим сірої шкали). В першу чергу, 

обстежували глибокі вени на стегні, вивчали топографію судин та їх 

прохідність, виконуючи компресійні проби. Одразу після цього, вивчали  

топографію та прохідність ВПВ на стегні (так само виконуючи компресійні 

проби), виявляли анатомічні особливості гирла ВПВ. Підколінну та 

малогомілкові вени, м’язові синуси та малу підшкірну вену досліджували у  

горизонтальному положенні пацієнта («на животі»). При виявленні 

внутрішньо–просвітних включень, визначали протяжність ураження, 

застосовуючи компресійні проби над зоною інтересу. Після з’ясування 

локалізації та протяжності процесу, оцінювали стан верхівки тромбу. В 

режимі кольорового картування досліджували наявність пристінкових 
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потоків. Окрім цього, вимірювали довжину не фіксованої частини тромбу, 

амплітуду її коливань, однорідність структури та ширину основи. За 

необхідності, з метою більш точного виявлення довжини флотації, 

обстеження доповнювали оглядом проксимальної частини тромбу у 

вертикальному положенні пацієнта. У обстежених хворих виявили наступні  

форми тромбозу: пристінковий – 67 (6,5%) хворих, оклюзійний – 446 (43,3%)  

пацієнтів та флотуючий – 518 (50,2%) хворих. 

 Активація загортальної системи крові, яка супроводжує венозні 

тромбози, провокує тромбоутворення в інших судинних басейнах, у зв`язку з 

чим, ми провели ультразвукове дослідження венозної системи 

контралатеральної кінцівки у 1031 хворого в обох групах. Тромботичні 

ураження поверхневих чи глибоких вен виявили у 148 (14,4%) випадках. У 81 

(54,7%) пацієнта тромботичний процес первинно виник у поверхневих венах, 

у 67 (45,3%) хворих мало місце ураження глибоких вен. Звертає на себе увагу 

те, що у 60 (40,5%) хворих з тромбозами глибоких вен були повністю 

відсутні скарги та характерна симптоматика (асимптомний перебіг). 

Разом з доведеними перевагами ультразвукової діагностики, ступінь 

достовірності отриманих даних, в значній мірі, залежить від рівня підготовки 

УЗ-спеціаліста, особливо, у випадках надмірної ваги хворого, подвоєнні 

стегнових вен, сегментарних тромбозах, ураженні НПВ, вагітності. З метою 

об’єктивізації УЗ-дослідження та визначення реальної ембологенності 

венозних тромбозів, ми впровадили у клінічну практику інноваційну 

методику динамічної соноеластографії із застосуванням акустичного 

радіаційного тиску (ARFI – acoustic radiation force imaging), який створюється 

довгим ультразвуковим сигналом, з наступною реєстрацією та оцінкою 

зсувних хвиль, які виникають при деформації. Слід наголосити, що зона 

інтересу переміщується програмно, за допомогою трекболу сканера, а не за 

рахунок зміщення руки дослідника, що робить дослідження суттєво 

об’єктивнішим. На нашу думку, у аксіальній проекції щільність тромбу має 

бути вищою, у зв’язку з тим, що радіальна хвиля обмежена стінками вени. 

Поширення ультразвукової хвилі у сагітальній площині не обмежується 

стінками вени, тому вважаємо цей показник більш вагомим при визначенні 

подальшої тактики лікування. Найбільш загрозливими є флотуючі тромби, 

які мають різні рівні щільності верхівки тромбу та його основи, особливо, у 

тих випадках, коли основа тромбу є менш жорсткою за верхівку. 

За допомогою динамічної соноеластографії обстежили 96 пацієнтів з 

венозними тромбозами. На початковому етапі оволодіння методикою, більше 

уваги приділяли дослідженню пацієнтів з венозними тромбозами, тривалість 

яких не перевищувала 2-3 доби. При цьому ретельно порівнювали, при 

можливості, отримані дані обстеження з інтраопераційною знахідкою. В 

результаті проведених досліджень нам вдалося виділити три категорії ризику 

ембологенності флотуючих тромбів: високий, середній та низький. При 

високому ризику, показники жорсткості (швидкості зсувних хвиль) не 
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перевищують 2 м/с. В таких випадках найбільш виправданим методом 

лікування є хірургічне втручання. Середньому ризику ембологенності 

відповідали показники жорсткості від 2,0 до 3,0 м/с. В залежності від 

клінічної ситуації можливе як хірургічне, так і консервативне лікування. При 

низькому ризику ембологенності, показники жорсткості тромбу 

перевищували 3,0 см/с в обох площинах обстеження. У таких хворих 

найбільш виправданим є консервативне лікування. До переваг динамічної 

соноеластографії у поєднанні з технологією ARFI, в режимі оцінки 

аксіальних деформацій слід віднести: більш високу роздільну здатність; 

зменшення кількості артефактів, особливо пов’язаних із ковзанням датчика у 

процесі створення компресії; більше співвідношення сигналу до шумів; 

кращий контраст еластограм. Окрім цього, вказана методика забезпечує 

більшу об’єктивність обстеження та зменшує залежність результатів від 

досвіду дослідника. В цьому полягає принципова відмінність впровадженої 

нами динамічної (ARFI) соноеластографії від традиційного ультразвукового 

обстеження.  

При необхідності одночасної потреби обстеження венозної системи 

кінцівки та судинного русла легеневої артерії, особливо у ранньому періоді 

після проведених втручань, ми використовували метод радіоізотопної 

флебосцинтіграфії. Радіонуклідну діагностику провели у 34 пацієнтів з 

венозними тромбозами різної локалізації: 16 досліджень у пацієнтів І-ї групи 

та 18 – у пацієнтів ІІ-ї групи. Проведені дослідження вказують, що найбільш 

повно радіоізотопні методи діагностики розкривають свої можливості при 

обстеженні підколінної, стегнової та клубових вен, оскільки при дистальних 

тромбозах (гомілкові вени, венозні синуси) інформативність є доволі 

низькою. До основних переваг радіоізотопної флебосцинтіграфії, слід  

віднести можливість одночасного виконання перфузійної сцинтіграфії легень 

у хворих з підозрою на ТЕЛА. 

  При дослідженні клубових вен та НПВ, можливості сучасної 

ультразвукової діагностики є обмеженими, порівнюючи з обстеженням 

венозної системи гомілки та стегна. Це зумовлено тим, що доводиться 

оглядати вени, які розташовані значно глибше ніж периферичні судини і 

можливість провести компресійні проби є проблематичною, особливо у 

хворих з надмірною вагою. Отримати повну інформацію про прохідність вен 

тазу та НПВ дає змогу МСКТ – флебографія. Разом з цим, при традиційній 

методиці МСКТ, візуалізація можлива при використанні значних об’ємів 

контрастних речовин (100мл), окрім цього накопичення контрасту у венозній 

системі проходить після артеріальної фази. Відтак, тривалість сканування та 

променеве навантаження на пацієнта суттєво зростають. Більш того, значний 

об’єм контрастної речовини, може спровокувати токсичне ураження нирок 

(контраст-індуковану нефропатію). З метою покращення інформативності та 

профілактики можливих ускладнень, ми впровадили у клінічну практику  

модифіковану МСКТ – флебографію з безпосереднім контрастуванням 

венозної системи. За цією методикою обстежили 115 хворих з тромбозами 
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вен тазу та НПВ: 74 (64,3%) хворі з І-ї клінічної групи та 41 (35,7%) – з ІІ-ї. 

Впроваджена методика має декілька переваг над традиційним обстеженням: 

висока якість отриманих зображень, зменшення променевого навантаження 

майже у 2 рази, зменшення об’єму контрастної речовини у 3 рази, що знижує 

ризик ускладнень та знижує собівартість обстеження. До суттєвих переваг 

МСКТ–флебографії слід віднести можливість одночасного виявлення 

патології з боку органів черевної порожнини та поза очеревинного простору.  

 Провівши аналіз переваг та недоліків кожного із діагностичних  

методів, ми опрацювали власний діагностичний алгоритм, який регламентує 

черговість та клінічну необхідність того чи іншого методу обстеження:   

- визначення рівня D–димеру та ультразвукове ангіосканування –  

показано всім пацієнтам з підозрою на венозний тромбоз; 

- ультразвукове дослідження венозної системи контралатеральної 

кінцівки – виявлення можливих асимптомних тромбозів, особливо, при 

виразній невідповідності між рівнем D-димера та протяжністю венозного 

тромбозу на іпсілатеральній кінцівці; 

- динамічна соноеластографія – при флотації проксимальної частини 

тромбу для визначення реального ризику ембологенності; 

- МСКТ–флебографія з прямим контрастуванням венозної системи 

кінцівки – при поширенні венозного тромбозу на клубові вени та НПВ;  

- радіоізотопна діагностика – доцільна у ранньому післяопераційному 

періоді, показана всім пацієнтам з підозрою на ТЕЛА;   

- рентген–контрастна флебографія – виключно у клінічних ситуаціях, 

коли виникає необхідність ендоваскулярної імплантації кава-фільтра.             

Невтішна епідеміологія венозних тромбоемболічних ускладнень 

призвела до нової хвилі зацікавленості хірургічними методами профілактики 

ТЕЛА, оскільки використання гепаринів та непрямих антикоагулянтів тільки 

зупиняє розповсюдження тромботичного процесу, проте жоден з них не 

спроможний запобігти фрагментації та міграції в легеневу артерію вже 

сформованого тромбу. Переважна більшість прихильників активної 

хірургічної тактики акцентують увагу на необхідності доповнення венозної 

тромбектомії формуванням артеріо–венозної фістули. Різноманітні методи 

формування АВФ описані у публікаціях доволі детально, проте в 

опрацьованій нами, як вітчизняній, так і іноземній літературі, ми не знайшли 

жодного посилання на те, за якими критеріями обирається діаметр фістули у 

конкретного пацієнта.  

Для вивчення гемодинаміки АВФ, ми створили віртуальну модель 

фістули та провели відповідні фізико–математичні розрахунки. Основною 

метою обчислень було визначення функції, яка б давала змогу кількісно 

визначати об’ємну витрату крові через  фістулу в залежності від її діаметру 

при заданих: різниці тисків, транзитних витрат в судинах, діаметру судин, 

густини та в’язкості крові, тощо. Опрацьована функція приведена на рис.1.  
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Рис.1. Функція, яка регламентує гемодинаміку АВФ. 

Для визначення достовірності проведених розрахунків, в лабораторії 

Інституту гідромеханіки НАН України (м.Київ) була сконструйована 

експериментальна установка, яка давала змогу створювати протилежно 

направлені потоки рідини із заданими величинами тиску, який не змінюється 

протягом всього часу виконання експерименту (аналогічно до артеріального 

та венозного потоків крові). Здійснені три серії експериментів, кожна з яких 

складалася з 10–12 дослідів. На підставі проведених розрахунків, які були 

підтверджені експериментально, опрацьована таблиця розрахункових даних, 

що дає змогу обрати оптимальний діаметр АВФ у кожному конкретному 

випадку (табл.2). 

Таблиця 2. 

Розрахункові дані для вибору оптимального діаметру АВФ. 

d , 

мм 

p , 

мм рт.ст. 

Q , 

см3/с 

 , 

см/с 

2 , 

см/с 

1 

2 

3 

4 

50 

50 

50 

50 

0,98 

4,7 

11,5 

25,6 

0,87 

4,16 

10,20 

22,65 

80,89 

84,18 

90,22 

102,67 

1 

2 

3 

4 

60 

60 

60 

60 

1,2 

5,1 

15,0 

31,5 

1,06 

4,51 

13,27 

27,87 

81,08 

84,53 

93,29 

107,89 

1 

2 

3 

4 

70 

70 

70 

70 

1,4 

6,1 

17,9 

36,0 

1,24 

5,40 

15,84 

31,86 

81,26 

85,42 

95,86 

111,88 
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Об’ємна швидкість у загальній стегновій артерії, в залежності від 

артеріального тиску, коливається у межах від 200 до 700мл/хв (у поверхневій 

стегновій артерії – 100 до 500мл/хв). При показниках артеріального тиску 

(різниця між систолічним та діастолічним тиском до 50мм рт.ст.) та діаметрі 

фістули 1мм, об’ємна витрата через АВФ складає 58,8 мл/хв. При збільшенні 

діаметру фістули до 2мм – об’ємна витрата через АВФ зросте 280 мл/хв. 

Збільшення діаметру фістули понад 3мм спричинить зменшення 

артеріального кровопостачання більш ніж 50% від загального, що призведе 

до синдрому обкрадання. Таким чином, методика розрахунку гемодинаміки 

АВФ, яка ґрунтується на основі теоретичних та експериментальних 

досліджень, дає змогу стверджувати, що безпечний діаметр артеріо–венозної 

фістули не повинен перевищувати 3мм.   

 

Результати дослідження. Оперовані пацієнти (І-а клінічна підгрупа), 

за вогнищем первинного тромбоутворення умовно розподілені на три 

підгрупи. Всього до складу І-А підгрупи (первинне ураження поверхневих 

вен) увійшло 339 (59,4%) хворих, яким виконали 372 (59,3 %) операції. У 33 

(9,7%) пацієнтів оперовані обидві нижні кінцівки. У всіх представлених 

хворих мало місце втягнення у процес глибокої венозної системи кінцівки. 

Співвідношення хворих з поверхневим тромбофлебітом, у яких процес 

локалізувався виключно у поверхневих венах, до пацієнтів, з поширенням 

тромбозу на глибокі вени, склало 4:1, таким чином питома вага венозних 

тромбоемболічних ускладнень при поверхневому тромбофлебіті у нашому 

дослідженні сягала 25%. Ми вважаємо, що це пов’язано,  в основному, із 

несвоєчасним зверненням пацієнтів за медичною допомогою. Переважна 

більшість (257 /75,8%/) пацієнтів госпіталізована у відділення судинної 

хірургії через 4 доби (і більше) з моменту захворювання.     

Перехід процесу крізь гирло ВПВ ми спостерігали у 347 (23,3%) 

випадках, крізь гирло МПВ – у 25 (1,7%) випадках, у 3 (0,9%) пацієнтів 

виявили поєднане розповсюдження процесу через гирло ВПВ та МПВ 

одночасно. Стосовно малої підшкірної вени, як джерела ВТЕУ, ситуація є 

доволі неоднозначною. Більшість проведених епідеміологічних  досліджень 

розглядають тільки класичний анатомічний варіант, при якому МПВ впадає у 

підколінну вену. Разом з тим, певні публікації, присвячені вивченню анатомії 

малої підшкірної вени, вказують, що класичний варіант впадіння МПВ у 

підколінну вену зустрічається у тільки 47–53% хворих, відтак, питома вага 

ВТЕУ, пов’язаних з малою підшкірною веною є, як мінімум, у два рази 

вищою.  

Всі втручання у хворих І-А підгрупи супроводжувалися видаленням 

флотуючих тромбів: у 347 (93,%) випадках – з гирла ВПВ або стегнової вени  

(клубової), у 25 (6,7%) випадках – з гирла МПВ або підколінної вени. 

Тромбектомія була доповнена радикальною венектомією у 355 (95,4%) 
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випадках, а у 17 (4,6%) – обмежилися паліативним втручанням (кросектомія). 

Таким чином, в результаті пізніх звернень у кожного четвертого хворого мав 

місце перехід тромбозу на глибоку венозну систему, що зумовило виконання 

більш об’ємних та технічно складніших операцій. Найбільш виправданим та 

повним об’ємом хірургічного втручання при поверхневому тромбофлебіті з 

переходом процесу на глибокі вени, слід вважати тромбектомію доповнену  

радикальною венектомією. Такий вибір ліквідує безпосередню загрозу ТЕЛА 

і  усуває підґрунтя до подальших рецидивів. 

До складу І-Б клінічної підгрупи увійшли 168 (29,4%) пацієнтів з 

первинним вогнищем тромбоутворення в глибоких венах кінцівок, яким 

загалом виконали 191 (30,5%) операційне втручання. Провівши аналіз 

термінів госпіталізації, звертає на себе увагу, мізерна кількість хворих, які 

звернулися по допомогу протягом першої доби – 5 (3,0%) пацієнтів. 

Переважна кількість хворих (72 /42,9%/) госпіталізована через 4–7 діб з 

моменту захворювання. Близько третина хворих звернулася до судинного 

хірурга протягом другого тижня з моменту захворювання. Пізні строки 

госпіталізації у стаціонар та вузьке «терапевтичне вікно» для успішного 

виконання радикальної тромбектомії, суттєво зменшують кількість хворих, 

котрим можливо виконати означене втручання.  

З метою профілактики ТЕЛА, у хворих з флотуючими тромбами, ми 

застосовували втручання, які мають на меті блокування тільки тієї частини 

венозного русла, звідки існує реальна загроза ТЕЛА. Означені операції 

виконували двома способами: ізольована перев’язка венозної магістралі та у 

поєднанні з видаленням проксимальної частини тромбу, яка флотує. Загалом 

ізольоване лігування виконали у 29 (17,2%) хворих, всього 32 (16,7%) 

операції: м’язові синуси – 10 (5,2%), гомілкові вени – 2 (1,1%); стегнова вена 

– 18 (9,4%), зовнішня клубова вена – 2 (1,1%). Означене втручання не 

передбачає виконання венотомії, відтак високі вимоги покладають на 

передопераційну діагностику, яка  повинна чітко вказати проксимальну межу 

тромбу. Видалення флотуючого тромбу виконали у 104 (61,9%) пацієнтів, 

яким загалом виконали 124 (64,9%) операції. Серед проведених втручань: 

тромбектомія із підколінної вени з перев’язкою синусів гомілки – 12 (6,3%); 

тромбектомія із стегнової вени з перев’язкою глибокої стегнової вени – 3 

(1,8%); тромбектомія із стегнової (клубової) вен з перев’язкою стегнової вени 

– 109 (57,1%). У всіх випадках, для перев’язки вен застосовували шовний 

матеріал, який розсмоктується протягом 2–3 місяців.  

Ми виконали ендоваскулярну імплантацію постійних кава-фільтрів у 

9 (5,4%) хворих з флотуючим тромбом у загальній клубовій  вені, при 

поєднаному ураженні стегнових вен та внутрішньої клубової вени.  

У хворих з анамнезом захворювання, який не перевищував 10 діб, з 

сегментарними тромбозами стегново-клубової локалізації, при відсутності 

вираженої супутньої патології, віддавали перевагу радикальній тромбектомії.  
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Всього виконали 26 (15,5%) втручань, причому у 14 (8,3%) випадках операція 

була доповнена формуванням АВФ. Ми формували артеріо-венозні фістули у 

тих випадках, коли тривалість захворювання перевищувала 5діб. Найбільш 

вживаним варіантом формування АВФ, за даними літератури, є методика, 

при якій використовують медіальну притоку великої підшкірної вени, власне 

з якою формують анастомоз із стегновою артерією у вигляді «кошика». 

Діаметр медіальної притоки ВПВ, за нашими спостереженнями, коливається 

у межах від 4–7мм. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження, 

дають змогу стверджувати, що діаметр АВФ не повинен перевищувати 3мм, 

оскільки існує ризик виникнення синдрому обкрадання артеріального русла 

кінцівки, на якій сформована фістула. Відтак, використання медіальної 

притоки ВПВ, у найбільш поширеному варіанті формування АВФ, 

супроводжується високим ризиком ускладнення з боку артеріальної системи 

оперованої кінцівки. Намагання уникнути означеного ускладнення, призвело 

до опрацювання та впровадження у клінічну практику власної методики 

формування артеріо-венозної фістули. Принциповою особливістю цієї 

методики є індивідуальний підбір необхідного діаметра АВФ з урахуванням 

системного артеріального тиску, що унеможливлює розвиток синдрому 

обкрадання. При формуванні фістули, ми використовуємо м’язові притоки, 

які знаходяться безпосередньо над місцем злиття глибокої та стегнової вен. Зі  

сторони стегнової артерії у стегнову вени по передній стінці впадають 1-2 

(рідше 3) дрібні вени діаметром 1–2мм. З нашого досвіду, вказані вени 

зустрічаються постійно і можуть слугувати орієнтиром місця знаходження 

гирла глибокої вени стегна. На наш погляд, це найбільш придатні вени для 

формування артеріо-венозної фістули. У випадках, коли приймали рішення 

доповнити тромбектомію формуванням АВФ, виділяли вказані вени на 

протязі, достатньому для формування нориці. Оскільки ці вени є 

тонкостінними, процес виділення вен з навколишніх тканин слід виконувати 

надзвичайно обережно. Для оптимальної роботи із вказаними судинами 

використовували очкову лупу (кратність 2,5; фокусна відстань 40см) та набір 

мікрохірургічних інструментів. Після повної мобілізації означених вен, 

проводили їх дилатацію балонним катетером 3F з метою визначення 

граничного діаметру. Індивідуально вибирали одну з двох вен, яка мала 

необхідний діаметр та формували анастомоз «кінець вени у бік стегнової 

артерії» з використанням атравматичного шовного матеріалу 8/0. На 

тривалості втручання вказана методика позначається не суттєво, проте є 

необхідним використання мікрохірургічних інструментів та техніки. З метою 

вивчення впливу функціонуючої артеріо-венозної фістули на артеріальну 

гемодинаміку оперованої нижньої кінцівки, у 6 (42,9%) хворих провели  

ультразвукове дослідження, яке мало на меті виявити ознаки можливого 

обкрадання артеріальної системи кінцівки. При проведенні ультразвукового 

дослідження визначали лінійну та об’ємну швидкості кровотоку по стегновій 

артерії вище та нижче місця формування артеріо-венозної нориці та власне її 

діаметр. Порівнюючи зміни швидкісних параметрів артеріального кровотоку 
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вище та нижче АВФ, робили висновок про ступінь обкрадання артеріального 

русла кінцівки. Проведене дослідження засвідчило, що об’ємний дефіцит 

крові нижче місця формування артеріо-венозної фістули та її діаметрі до 

3мм, не є гемодинамічно значимим.  

Таким чином, попри існуючі суперечливі погляди клініцистів на 

проблему лікування венозних тромбозів, слід визнати, що радикальна 

тромбектомія найбільш повно реалізує основні задачі лікування: запобігає 

розвитку ТЕЛА та відновлює прохідність ураженого венозного сегмента. У 

випадках наявних протипоказань до радикальної тромбектомії, у пацієнтів з 

ембологенними формами венозних тромбозів, методом вибору вважаємо 

парціальні оклюзійні втручання, які направлені тільки на запобігання ТЕЛА.  

Клінічну групу І-В сформували 64 (11,2 %) пацієнти, у яких виявили 

флотуючий тромб у нижній порожнистій вені. У 14 (21,9%) випадках, 

причиною ураження НПВ були тромбози вен тазу (в тому числі – 2 /3,1%/ 

випадки, спричинені переломами кісток тазу). Переважна більшість (50 

/78,1%/) уражень НПВ була спричинена онкологічною патологією: 4 (6,2%) 

пацієнтки із злоякісними пухлинами матки та яєчників; 1(1,6 %) хвора з 

лімфосаркомою позаочеревинного простору; 1 (1,6%) пацієнт з раком 

простати; 44 (68,8%) хворих з раком нирки. Слід зазначити, що у 44 (68,8%) 

пацієнтів ми не виявили жодних симптомів, які б вказували на наявність 

ураження НПВ. Наявність флотуючого тромбу виявили під час проведення 

інструментального дослідження патології, з приводу якої госпіталізували 

хворого. Протяжні флотуючі тромби у НПВ унеможливлювали імплантацію 

кава-фільтрів, відтак єдиним методом профілактики ТЕЛА була апаратна  

каваплікація (ізольована чи у поєднанні з тромбектомією), суть якої полягає у 

формуванні декількох симетричних каналів діаметром від 5мм до 8мм, які 

надійно захищають від масивної ТЕЛА і, в той же час, не перешкоджають 

магістральному кровотоку. 

Апаратну плікацію НПВ у інфраренальній позиції, як самостійне 

втручання, виконали у 3 (4,7%) пацієнтів, ще у 9 (14,1%) хворих виконали 

каваплікацію після відкритої тромбектомії із НПВ. У 2 (3,1%) пацієнтів, після 

відкритої тромбектомії, лігували зовнішню клубову вену та 1 (1,6%) – 

внутрішню клубову вену. Найбільш складними, з хірургічної точки зору, ми 

вважали 50 (78,1%) хворих, які потребували складних симультанних 

втручань. У 3 (4,7%) пацієнток виконали тромбектомію із НПВ та апаратною 

каваплікацією у поєднанні з екстирпацією матки з додатками, ще в 1 (1,6%) 

хворої провели ізольовану каваплікацію у поєднанні з видаленням кісти 

яєчника. У 44 (68,7%) хворих з раком нирки, втручання на нижній 

порожнистій вені поєднали з трансперитонеальною нефректомією. У 3 (6,8%) 

хворих виконали тромбектомію із НПВ після мобілізації печінки методом 

«liver-hanging maneuver», ще у 1 (2,3%) пацієнта виконання тромбектомії 

потребувало повної мобілізації печінки з її медіальною ротацією. В тих 

випадках, коли виконати повноцінну тромбектомію не представлялося 
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можливим, виконали протезування сегменту нижньої порожнистої вени. 

Алопротезування НПВ провели в 2 (3,1%) випадках: у однієї пацієнтки із 

позаочеревинною лімфосаркомою та у одного хворого з раком нирки.            

Враховуючи те, що у переважної більшості (68,8%) пацієнтів з 

флотуючими тромбами у нижній порожнистій вені відсутні прояви ураження, 

вважаємо за необхідне, у хворих з патологією внутрішніх статевих органів, з  

травмами тазу та злоякісними новоутвореннями нирок, в обов’язковому 

порядку проводити  цілеспрямоване обстеження НПВ предмет її можливого 

ураження. 

У лікуванні венозних тромбозів консервативна терапія займає 

домінуюче положення, не дивлячись на певні переваги хірургічних методів 

лікування. Основою консервативного лікування є антикоагулянтна терапія,   

яка показана всім хворим з активним тромбоутворенням. На 

консервативному лікуванні перебували 486 (46,0%) пацієнтів з венозними 

тромбозами різної локалізації, які сформували ІІ-у клінічну групу. В першу 

чергу, це були хворі, які відмовилися від операційного втручання, хворі з 

тривалим анамнезом захворювання, а також  пацієнти з високим ризиком 

анестезіологічного забезпечення, у зв’язку вираженою супутньою 

патологією. 

У 354 (72,8%) хворих, в якості основного  антикоагулянту застосували 

нефракційний гепарин; у 132 (27,2%) пацієнтів  – в якості базового препарату 

призначали низькомолекулярні гепарини. Безперервну внутрішньовенну 

гепаринотерапію провели у 28 (7,9%) хворих, у 326 (92,1%) пацієнтів гепарин 

вводили підшкірно кожні 4–6 годин. Як правило, тривалість гепаринотерапії 

не перевищувала 10 діб (у більшості випадків 6–7 діб).    

Перед припиненням гепаринотерапії у 106 (21,8%) хворих дослідили 

динаміку рівня D-димеру. У всіх пацієнтів, на тлі терапії  антикоагулянтами, 

мало місце зниження концентрації D-димеру у порівнянні з початковим 

рівнем (наявна достовірна різниця, p<0,01 ). У пацієнтів з ураженням 

клубових вен та НПВ, рівень D-димеру знизився на 33,5%; при ураженні 

магістральних вен стегна – на 37,2%. Найбільш вираженою була динаміка 

рівня D-димеру у хворих з тромбозом підколінної та гомілкових вен – 39,6% 

та 40,2% відповідно. На наш погляд, зменшення концентрації D-димеру на 

тлі лікування гепаринами, свідчить про зниження активності процесу 

тромбоутворення, а відтак, вказує на ефективність проведеного лікування.  

З третьої доби від початку терапії гепаринами, хворим призначали 

непрямі антикоагулянти. Оскільки, перші три місяці від початку тромбозу є 

найбільш загрозливими у плані рецидиву тромбозу, саме тому ми вважаємо, 

що мінімальна тривалість терапії непрямими антикоагулянтами має складати 

3 місяці. При визначенні тривалості терапії, у більшості випадків ми 

опирались на результати динамічного ультразвукового обстеження, а саме на 

процеси реканалізації в уражених венах. Середня тривалість терапії 
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антикоагулянтами непрямої дії у нашому дослідження склала 6 місяців.  

Протягом всього періоду проведення антикоагулянтної терапії, необхідно 

дотримуватись адекватного рівня гіпокоагуляції, у зв’язку з чим, 

надзвичайно важливим є чітке усвідомлення пацієнтом свого стану та 

важливості призначеного лікування. 

 Аналіз результатів проводили в залежності від проведеного 

лікування та від локалізації первинного вогнища тромбоутворення. 

Безпосередні результати вивчені у всіх хворих в обох клінічних групах. Слід 

зазначити, що у 56 пацієнтів були оперовані обидві кінцівки, відповідно 

результати приведені за кількістю виконаних втручань. Післяопераційні 

ускладнення у хворих І-ї клінічної групи за своєю природою ділилися на: 

загально-хірургічні (крайові некрози шкіри, інфікування рани, лімфорея, 

лімфоцеле, гематоми, кровотечі); судинні (ретромбози, венозні тромбози у 

інших басейнах); загальні (ТЕЛА, в тому числі фатальна, післяопераційна 

летальність). 

Серед пацієнтів І-А (первинне ураження поверхневих вен) підгрупи 

домінували загально-хірургічні ускладнення. Крайові некрози шкіри загалом 

у підгрупі мали місце у 22 (5,9%) випадках. Це зумовлено тим, що більшу   

частину хворих оперували в терміновому порядку, з наявними запальними 

процесами на шкіри та підшкірній клітковині (гострі тромбофлебіти). У 24 

(6,5%) випадках діагностовано ускладнення з боку лімфатичної системи 

кінцівки – лімфорея або лімфоцеле, що пов’язуємо з широкою мобілізацією 

стегнової вени для тромбектомії (анатомічно велике скупчення лімфатичних 

судин у цій зоні). У 4 (1,1%) випадках мало місце поверхневе нагноєння 

післяопераційних ран. В основному, це були пацієнти з надмірною вагою та 

цукровим діабетом. Серед судинних ускладнень виявили 7 (1,9%) тромбозів 

(інші судинні басейни), які локалізувалися у гомілкових венах або венозних 

синусах. Перераховані ускладнення не потребували додаткових операційних 

втручань та успішно були усунуті консервативними методами. На загальній 

тривалості лікування отримані ускладнення позначилися не суттєво. Серед 

пацієнтів цієї підгрупи мали місце 2 (0,5%) випадки ТЕЛА, в тому числі 1 

(0,27%) фатальна. Найбільш загрозливе ускладнення отримали у хворих, 

яким виконали тромбектомію із стегнової вени у поєднанні з кросектомією. 

Таким чином, післяопераційна летальність у пацієнтів з первинним 

вогнищем тромбоутворення у поверхневих венах склала 0,27% (1 хворий).  

У пацієнтів І-Б групи (первинне вогнище тромбоутворення у 

глибоких венах), з-поміж загально–хірургічних, домінували ускладнення 

пов’язані з лімфатичною системою – лімфорея та формування лімфоцеле. 

Загалом це ускладнення спостерігали в 11 (5,8%) випадках. У 5 (3,3%) 

випадках мали місце гематоми, та у 2 (1,3%) – поверхневі нагноєння 

післяопераційної рани. Характерною особливістю цієї клінічної підгрупи є 

більша питома вага судинних ускладнень. Ретромбози відновленого сегмента 

діагностовано у 7 (3,7%) випадках. У пацієнтів, яким виконали видалення 
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тільки флотуючої проксимальної частини тромбу, ретромбози були пов’язані 

з незадовільним відтоком крові по глибокій стегновій вені. Найбільший 

рівень ретромбозів (по відношенню до кількості виконаних втручань) 

спостерігали у пацієнтів, яким виконали радикальну тромбектомію без 

формування АВФ – 12,5%. Обидва випадки ретромбозів, після радикальної 

тромбектомії, пов’язані із синдромом May–Thurner, який не діагностовано 

перед втручанням. Отримані ускладнення у хворих І-Б клінічної підгрупи не 

потребували проведення додаткових втручань і суттєво не збільшили строки 

лікування. Летальні випадки та ТЕЛА, у пацієнтів з первинним ураженням 

глибоких вен, ми не спостерігали.              

Найбільш технічно складними, у порівнянні з іншими операціями на 

венозній системі, були операційні втручання на нижній порожнистій вені. 

Домінуючим ускладненням у пацієнтів І-В підгрупи були постгеморагічні 

анемії, оскільки мобілізація НПВ на протязі та безпосереднє виконання 

тромбектомії, доволі часто супроводжуються значною крововтратою. У всіх 

7 (10,9%) випадках хворі потребували замісні гемотрансфузії. Для 

профілактики цього загрозливого ускладнення, ми впровадили у клінічну 

практику технологію «Cell Saver» – інтраопераційну апаратну реінфузію 

відмитих еритроцитів. Динамічну кишкову непрохідність спостерігали у 3 

(4,7%) випадках, як правило, після симультанних об’ємних операцій. Всі три 

випадки успішно піддалися консервативному лікуванню. Жодного випадку 

ТЕЛА у пацієнтів І-В підгрупи ми не спостерігали, мав місце 1 (1,6%) 

летальний випадок з приводу гострої недостатності наднирників. 

Аналіз безпосередніх результатів у хворих ІІ-ї клінічної групи 

(консервативне лікування) вказує на домінування ускладнень, пов’язаних з 

антикоагулянтною терапією. При використанні нефракційного гепарину у 5 

(1,0%) випадках мали місце загрозливі кровотечі: джерелом кровотечі у 4 

пацієнтів стали виразки шлунку та 12-палої кишки, у одного хворого – 

варикозні вени стравоходу. В 1 (0,2%) випадку мала місце гепарин-

індукована тромбоцитопенія, яка потребувала припинення гепаринотерапії. 

Тромбоемболію легеневої артерії у пацієнтів ІІ-ї групи діагностували 

у 19 (3,9%) хворих. В 11 (2,3%) випадках ТЕЛА призвела до смерті пацієнта. 

З-поміж хворих, у яких застосовували гепарин, ТЕЛА розвилася у 13 (3,7%) 

випадках, з них 9 (2,5%) – фатальна. Серед пацієнтів, які лікувалися 

низькомолекулярними гепаринами, діагностовано ТЕЛА у 6 (4,5%) хворих, з 

них 2 (1,5%) – фатальна. Таким чином, загальна питома вага ТЕЛА була на 

18% вищою у пацієнтів, які лікувалися НМГ, проте питома вага фатальної 

ТЕЛА була на 40% вищою при застосуванні нефракційного гепарину. 

 Ретроспективний аналіз випадків ТЕЛА, в залежності від ураженого 

сегмента, вказує на те, що ризик ТЕЛА є найбільшим у хворих з венозними 

тромбозами стегново–підколінного сегмента (52,6%), що до певної міри 

суперечить літературним даним, оскільки більша частина дослідників вважає 
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найбільш загрозливим клубово-стегновий сегмент. При тромбозах клубово–

стегнової локалізації питома вага ТЕЛА склала 21,1%, так само, як при 

тромбозах підколінно–гомілкового сегменту (21,1%).  

Підсумовуючи безпосередні результати в обох групах слід визнати, 

що загальна кількість загрозливих ускладнень, які потребували додаткового 

лікування, у групі хірургічного лікування була вищою у порівнянні з групою 

консервативного лікування – 2,6% та 1,0% відповідно. Стосовно головного 

критерію ефективності лікування – надійності профілактики ТЕЛА, отримані 

безпосередні результати свідчать про переваги хірургічного лікування. 

Загальна питома вага тромбоемболії легеневої артерії у І-й групі склала 0,4%, 

тоді як у ІІ-й групі – 3,9% (приведена різниця показників статистично 

значима: p<0,05). Співвідношення фатальної ТЕЛА у І-й та ІІ-й групах – 

0,17% до 2,26% відповідно. Загальна смертність у групах хірургічного та 

консервативного лікування склала – 0,35% та 2,26 % відповідно (приведена 

різниця показників статистично значима: p<0,05).   

Найближчі результати вивчили у 493 (46,6%) хворих у строки від 1 до 

6 місяців, віддалені результати проаналізували у 267 (25,3%) пацієнтів, через 

1–4 роки. Обмежена кількість пацієнтів, яких спостерігали у віддалені 

строки, пов’язана з тим, що у 177 (16,7%) хворих мала місце онкологічна 

патологія на пізніх стадіях захворювання.  

Найбільш значимими ускладненнями найближчого та віддаленого 

періодів спостереження у хворих І-А клінічної підгрупи (первинне ураження 

поверхневих вен) були: поверхневі тромбофлебіти контралатеральної 

кінцівки – у 3 (1,4%) хворих в перші шість місяців, та у 2 (2,9%) пацієнтів – 

через рік після хірургічного втручання (хворі були прооперовані); тромбози 

глибоких вен, які виникли у 3 (1,4%) випадках у найближчому періоді та 1 

(1,5%) – у віддаленому період (провели консервативне лікування). ТЕЛА у 

хворих І-А клінічної підгрупи не спостерігали, як у найближчому, так і у 

віддаленому періодах. 

Найближчі та віддалені результати у пацієнтів І-Б клінічної підгрупи 

(первинне ураження глибоких вен) проводили з урахуванням радикальності 

проведеного втручання. Серед пацієнтів, яким виконали паліативні 

втручання, у 3 (3,3%) – виник ретромбоз оперованого сегменту, що на наш 

погляд пов’язано з дочасним припиненням прийому антикоагулянтів.  

У пацієнтів, яким виконали перев’язку венозної магістралі, при 

контрольному УЗ–обстеженні у найближчому періоді спостереження у 37 

(40,7%) випадках, виявили повну прохідність вени у місці лігування, що 

свідчило про повне розсмоктування лігатури та відновлення попереднього 

діаметру вени. У 9 (31,0%) хворих повне відновлення просвіту стегнової вени 

відбулося у віддаленому періоді. Часткове відновлення прохідності вени 

спостерігали у 17 (18,7%) пацієнтів у найближчому періоду спостереження та 

у 2 (6,9%) – у віддалені строки. Тромбоз глибоких вен на контралатеральній  
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кінцівці виявили у 6 (6,6%) хворих (через 1–3 місяці) та у 1 (3,4%) пацієнта – 

у відділеному періоді. Слід зазначити, що у трьох з цих пацієнтів, перебіг 

тромбозу був асимптомним. З приводу ТЕЛА (ризик смерті невисокий) 

госпіталізовані 2 (2,2%) пацієнти, яким проведено відповідне консервативне 

лікування. 

У пацієнтів, яким виконали радикальні тромбектомії, випадків ТЕЛА 

не спостерігали, як у найближчому, так і у віддаленому періодах. Всі 

артеріо–венозні фістули припинили функціонувати у строки від 1 до 6 

місяців (в середньому 2 місяці). На нашу думку, це пов’язано з процесами 

гіперплазії інтими у зоні мікроанастомозу. Таким чином, необхідності у 

повторних втручаннях (примусове припинення функціонування АВФ) не 

було.  

Прохідність НПВ та надійність профілактики ТЕЛА (І-В підгрупа) є 

найбільш важливими критеріями оцінки найближчих та віддалених 

результатів у пацієнтів, які перенесли втручання на нижній порожнистій вені. 

З поміж 53 (82,8%) хворих, які повторно були оглянуті у найближчому 

періоді, та 17 (26,6%) пацієнтів, яких спостерігали у віддалені строки, 

ретромбозів нижньої порожнистої вени, а також епізодів тромбоемболії 

легеневої артерії, ми не виявили. У 5 (29,4%) хворих через 1–3 роки після 

проведеної плікації НПВ, остання вивільнилася від скобок та відновила свій 

попередній діаметр.  

У пацієнтів ІІ-ї клінічної групи (консервативне лікування) найближчі 

результати дослідили у 289 (59,5%), віддалені – у 139 (28,6%) хворих. У 17 

(5,9%) хворих в найближчому періоді спостереження виявили прогресування 

тромбозу з поширенням на проксимальні відділи венозної системи кінцівки 

(12 з цих хворих дочасно припинили прийом антикоагулянтів). Тромбоз 

глибоких вен на контралатеральній кінцівці виявили у 14 (4,8%) хворих в 

найближчому періоді та у 8 (5,6%) – у віддаленому. Пацієнтам проведено 

консервативне лікування. ТЕЛА (ризик смерті невисокий) діагностовано у 4 

(1,4%) пацієнтів в найближчі строки спостереження та у 2 (1,4%) хворих у 

віддаленому періоді. В одного пацієнта мала місце рецидивна ТЕЛА, 

хворому імплантували постійний кава-фільтр. 

 Таким чином, за надійністю профілактики ТЕЛА – як головного 

критерію ефективності лікування, отримані результати свідчать про переваги 

активної хірургічної тактики. Питома вага ТЕЛА у пацієнтів І-ї групи в 

найближчому періоді спостереження склала 0,5%, тоді як у хворих ІІ-ї групи 

–1,4% (приведена різниця показників статистично значима: p<0,05). У 

віддалені строки, серед пацієнтів І-ї групи, ми не виявили жодного випадку 

ТЕЛА. Питома вага ТЕЛА у хворих ІІ-ї групи склала 1,4% у віддалені строки. 

Якість життя у клінічних групах оцінювали за допомогою дещо 

зміненого опитувальника SF–36.  «SF–36: Health Status Survey» відноситься 

до неспецифічних опитувальників для оцінки якості життя (ЯЖ) і є широко 
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поширений в США та країнах Європи при проведенні досліджень ЯЖ. 36 

пунктів опитувальника згруповані у вісім шкал: фізичне функціонування, 

рольова діяльність, тілесний біль, загальне здоров'я, життєздатність, 

соціальне функціонування, емоційний стан і психічне здоров'я. Показники 

кожної шкали варіюють між 0 і 100, де 100 представляє повне здоров'я. Всі 

шкали формують два показники: душевне та фізичне благополуччя. 

Результати наведені в балах по 8 шкалам, які складені таким чином, що 

вищий бал  вказує на вищий рівень якості життя.  

Якість життя проаналізували у 269 (47,1%) пацієнтів І-ї групи 

(хірургічне лікування) та у 236 (48,6%) хворих ІІ-ї групи (консервативне 

лікування). Дослідження ЯЖ у пацієнтів І-ї групи проводили з урахуванням 

первинного вогнища тромбоутворення: І-А підгрупа (первинне ураження 

поверхневих вен) – 137 (40,4%) хворих; І-Б підгрупа (первинне ураження 

глибоких вен) – 89 (53,0%) пацієнтів; І-В підгрупа (первинне ураження 

клубових, ниркових вен та НПВ) – 43 (67,2%)     

Найвищі показники якості життя, як за фізичним, так і за психічним 

компонентами, отримані у пацієнтів І-А клінічної підгрупи (первинне 

ураження поверхневих вен). Природно, що після видалення флотуючого 

тромбу із стегнової (підколінної) вени та радикальної венектомії, хворі через 

деякий час повертаються до звичного життя (p<0,05).  

Показники якості життя у хворих І-Б клінічної підгрупи (з первинним 

вогнищем тромбоутворення у глибоких венах) є дещо нижчими у порівнянні 

з попередньою групою. Необхідність у тривалій терапії антикоагулянтами, до 

деякої мірі позначалася на психологічному компоненті здоров’я (p<0,01). 

У пацієнтів І-В клінічної підгрупи (ураження нижньої порожнистої 

вени) показники фізичного компоненту є відносно задовільними, разом з тим 

показники психологічного компоненту здоров’я є найнижчими. Очевидно, це 

пов’язано з тим, що певна кількість хворих усвідомлювали несприятливий 

прогноз онкологічної патології (p<0,05).      

  У пацієнтів, яким проведено консервативне лікування (ІІ-а клінічна 

група), показники фізичного компоненту були найнижчими, а показники 

психологічного компоненту здоров’я зайняли проміжне положення між І-Б та 

І-В підгрупами (p<0,05). 

 

Підводячи підсумки проведеного дослідження, ми чітко усвідомлюємо, 

що вирішити всі складні проблеми венозних тромбоемболічних ускладнень, в 

межах однієї роботи, не є реальним, разом з тим виважена активна хірургічна 

тактика, яка опирається на впровадженні сучасних методів діагностики, 

вдосконаленні хірургічних втручань, диференційованому підході до вибору 

оптимального метода лікування, дає змогу суттєво знизити рівень фатально 

небезпечного ускладнення – тромбоемболії легеневої артерії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми, що передбачає удосконалення лікування 

хворих з тромбозами системи нижньої порожнистої вени шляхом оптимізації 

лікувально–діагностичного алгоритму, удосконаленні методів операційних 

втручань та способів профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень.  

1. Впроваджена методика динамічної (ARFI) соноеластографії дає 

змогу більш повно дослідити ехоструктуру флотуючих тромбів, зменшує 

залежність діагностики від суб’єктивної інтерпретації, сприяє стандартизації 

ультразвукового дослідження та вибору оптимального методу лікуваня. 

2. На основі динамічної (ARFI) соноеластографії виділено три 

категорії ризику ембологенності флотуючи тромбів: високий (швидкість 

зсувних хвиль не перевищує 2м/с), середній (швидкість зсувних хвиль у 

межах 2–3м/с) та низький (швидкість зсувних хвиль більше 3м/с). Високий  

ризик ембологенності потребує хірургічне лікування, при середньому ризику 

можливе як хірургічне, так і консервативне лікування (залежно від клінічної 

ситуації), при низькому ризику – найбільш виправдана консервативна терапія      

3. Опрацьований наступний діагностичний алгоритм регламентує 

черговість та клінічну необхідність діагностичних процедур: визначення 

рівня D–димеру та ультразвукове ангіосканування при підозрі на венозний 

тромбоз; динамічна соноеластографія при флотації проксимальної частини 

тромбу;  МСКТ–флебографія – при поширенні венозного тромбозу на 

клубові вени та НПВ; радіоізотопна діагностика – у ранньому 

післяопераційному періоді та при підозрі на ТЕЛА; рентген–контрастна 

флебографія – при необхідності ендоваскулярної імплантації кава-фільтра.  

3. Фізико–математичні розрахунки параметрів створеної віртуальної 

моделі артеріо–венозної фістули дали змогу опрацювати функцію, яка 

поєднує об’ємну витрату АВФ в залежності від діаметру фістули, різниці 

тисків та діаметрів судин, які вона з’єднує, а також густини та в’язкості 

крові. Приведені розрахункові дані доводять, що безпечний діаметр АВФ не 

повинен перевищувати 3мм.   

4. На основі теоретичних та експериментальних досліджень 

гемодинаміки АВФ, впроваджено у клінічну практику принципово новий 

метод формування артеріо-венозної фістули, суть якого полягає у 

формуванні «N»–подібної фістули діаметром не більше 3мм між стегновою 

веною та артерією з використанням мікрохірургічної техніки.    

5. Ретроспективний аналіз хірургічних методів лікування вказує, що у 

пацієнтів з первинним вогнищем тромбоутворення у поверхневих венах, 
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після видалення флотуючих тромбів, найбільш виправдано виконання 

радикальної венектомії.  

6. У пацієнтів, з тромбозом клубово–стегнового сегмента, найбільш 

ефективною та патогенетично обґрунтованою є тромбектомія з формуванням 

проксимальної артеріо–венозної фістули, яка при діаметрі до 3мм самостійно 

закривається протягом 3-х місяців. 

7. При наявних флотуючих тромбах у нижній порожнистій вені,  

методом вибору є тромбектомія з апаратною каваплікацією, яка надійно 

запобігає тромбоемболії легеневої артерії. Означене втручання є технічно 

доступним при виконанні симультанних операцій з приводу операбельних 

пухлин черевної порожнини та позаочеревинного простору.      

8. Аналіз результатів різних методів лікування тромбозів системи 

нижньої порожнистої вени вказує на переваги активної хірургічної тактики у 

порівнянні з консервативною терапією, як у відношенні загальної летальності 

(0,35% – 2,26%), так і з боку венозних тромбоемболічних ускладнень (0,4% – 

3,9%). Приведена різниця показників статистично значима: p<0,05. 

9. Якість життя за фізичним компонентом є найвищою у пацієнтів з 

первинним ураженням поверхневих вен, та найнижчою у пацієнтів, яким 

проводили консервативне лікування. За психічним компонентом найнижчою 

якість життя спостерігали у хворих з ураженням НПВ, та найвищою у 

пацієнтів з первинним вогнищем тромбоутворення у поверхневих венах.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Левчак Ю.А. Хірургічне лікування тромбозів системи нижньої 

порожнистої вени. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі 

спеціальності 14.01.03 – хірургія. – Львівський національний медичний 

університет ім. Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017. 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми, що передбачає удосконалення лікування 

хворих з тромбозами системи нижньої порожнистої вени шляхом оптимізації 

лікувально–діагностичного алгоритму, удосконаленні методів операційних 

втручань та способів профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень.       

Для вивчення гемодинаміки артеріо-венозної фістули створена віртуальна 

модель АВФ та проведені відповідні фізико-математичні розрахунки. 

Проведені розрахунки підтверджені експериментально. На основі отриманих 

результатів опрацьована принципово нова методика формування артеріо-
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венозної фістули. Визначено та обґрунтовано безпечний діаметр артеріо-

венозної фістули. Впроваджена методика динамічної еластографії дала змогу 

опрацювати критерії ембологенності флотуючих тромбів. Наведені та 

проаналізовані результати лікування 1057 хворих з тромбозами системи 

нижньої порожнистої вени: І-а група (хірургічне лікування) – 571 (54,0%) 

хворий /627 операційних втручань/, ІІ-а група (консервативне лікування) – 

486 (46,0%) пацієнтів. Статистично обґрунтовано переваги хірургічних 

методів лікування у порівнянні з консервативним лікуванням, стосовно 

профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень.  

Ключові слова: венозний тромбоз, тромбектомія, артеріо-венозна 

фістула, гемодинаміка артеріо-венозної фістули, динамічна еластографія, 

критерії ембологенності.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Левчак Ю.А. Хирургическое лечение тромбозов системы нижней 

полой вены. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.03 – хирургия. – Львовский национальный 

медицинский университет им. Данила Галицкого, МЗ Украины, Львов, 2017. 

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы, которое предусматривает усовершенствование лечения 

больных с тромбозами системы нижней полой вены путем оптимизации 

лечебно-диагностического алгоритма, усовершенствование хирургических 

вмешательств и методов профилактики венозных тромбоэмболических 

осложнений.  

Для изучения гемодинамики артерио-венозной фистулы создана 

виртуальная модель АВФ и проведены соответствующие физико-

математические расчеты. Основная цель проводимых расчетов состояла в 

определении функции, которая определяет транзитный объем крови через 

фистулу в зависимости от её диаметра, с учётом разницы давления в сосудах, 

соединённых фистулой, диаметра этих сосудов, транзитных объемах крови, 

плотности и вязкости крови, прочее. Достоверность расчетов подтверждена 

экспериментально на созданной лабораторной установке в Институте 

гидромеханики НАН Украины. Разработана таблица расчетных данных, 

позволяющая подбирать оптимальный диаметр артерио-венозной фистулы в 

каждом конкретном случае. Доказано, что безопасный диаметр артерио-

венозной фистулы не должен превышать 3мм. На основании теоретических и 

экспериментальных данных разработана и внедрена в клиническую практику 

принципиально новая методика формирования артерио-венозной фистулы. 

Для изучения влияния артерио-венозной фистулы на артериальную 

гемодинамику оперированной конечности у 42,9% больных изучили 

линейную и объемную скорости кровотока выше и ниже места 
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формирования фистулы. Определяли зависимость объемного дефицита крови 

ниже места формирование фистулы в зависимости от её диаметра.      

С целью объективизации ультразвукового исследования, снижения 

зависимости полученных результатов от опыта специалиста, проводимого 

исследование, а также для определения реальной эмбологенности венозных 

тромбозов, мы внедрили в клиническую практику инновационную методику 

динамической (ARFI) эластографии, при которой регистрировали и 

оценивали сдвиговые волны над исследуемым тромбированным участком 

вены. В результате исследований разработаны следующие критерии 

эмбологенности: высокий (скорость сдвиговых волн не превышает 2 м/с), 

средний (скорость сдвиговых волн от 2,0 до 3,0 м/с) и низкий (скорость 

сдвиговых волн превышает 3,0 м/с). Использование динамической 

эластографии у пациентов с флотирующими формами венозных тромбозов 

позволило более дифференцированно подходить к выбору метода лечения: 

при высоком уровне эмбологенности показано хирургическое лечение, при 

среднем – возможно, как хирургическое так и консервативное лечение (в 

зависимости от клинической ситуацими), при низком уровне эмбологенности 

более предпочтительным является консервативное лечение).  

Приведена характеристика лабораторных и инструментальных методов 

исследования, описаны преимущества и недостатки традиционного 

ультразвукового исследования, радионуклидной диагностики и МСКТ–

флебографии в модифицированном варианте. Предложен собственный 

диагностический алгоритм обследования больных с тромбозами системы 

нижней полой вены.         

В работе приведены и подвержены анализу результаты лечения 1057 

больных с тромбозами в системе нижней полой вены: І-я группа 

(хирургическое лечение) – 571 (54,0%) пациент (627 вмешательств), ІІ-я 

группа (консервативное лечение) – 486 (46,0%) больных. По локализации 

первичного очага тромбообразования в первой группе выделили три 

подгруппы: І-А (первичное поражение поверхностных вен) – 339 (59,4%) 

пациентов (372 операции); І-Б (первичное поражение глубоких вен) – 168 

(29,4%) больных (191 операция); І-В (первичное поражение вен таза, 

почечных вен и НПВ) – 64 (11,2%) пациента (64 операции). В работе 

приведено детальное описание особенностей оперативных вмешательств, 

выполненных в зависимости от очага первичного тромбообразования, 

подробно описана собственная методика формирования артерио-венозной 

фистулы.    

Полученные результаты свидетельствуют о преимуществе активной 

хирургической тактики в сравнении с консервативным лечением, как по 

общей летальности – 0,35% и 2,26% соответственно (приведенная разница 

показателей статистически значимая: p<0,05), так и в отношении надежности 

профилактики ТЭЛА – как главного критерия эффективности проводимого 
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лечения. Непосредственные результаты по тромбоэмболии легочной артерии:  

0,4% в группе оперированных больных и 3,9% в группе консервативного 

лечения (приведенная разница показателей статистически значимая: p<0,05). 

Удельный вес ТЭЛА у пациентов І-й группы (хирургическое лечение) в 

ближайшем периоде составил 0,5%, в то время как у пациентов ІІ-й группы 

(консервативное лечение) – 1,4% (приведенная разница показателей 

статистически значимая: p<0,05). В отдаленном периоде, среди больных І-й 

группы мы не диагностировали ни одного случая ТЭЛА. Удельный вес 

ТЭЛА у пациентов ІІ-й группы составил 1,4% и в отдаленном периоде.     

Приведены показатели качества жизни больных в обеих группах, как 

по физическому, так и психическому компонентам. Проведен анализ 

качества жизни у оперированных пациентов, в зависимости от первичного 

очага тромбообразования.          

 Ключевые слова: венозный тромбоз, тромбэктомия, артерио-венозная 

фистула, гемодинамика артерио-венозной фистулы, динамическая 

эластография, критерии эмбологенности.       
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The thesis presents theoretical generalization and new solution of a scientific 

problem – the inferior vena cava system thrombosis management improvement by 

the treatment and diagnostic algorithm optimization, surgical techniques 

improvement and methods of the venous thromboembolism complications 

prevention. The virtual model of arteriovenous fistula was created with aim of 

hemodynamics study; physical and mathematical calculations were conducted and 

confirmed experimentally. On the base of these results a fundamentally new 

methodology of arteriovenous fistula creation was developed. The AVF safe 

diameter was defined and justified. The method of dynamic elastography was 

implemented, which enabled to develop the embologenity criteria of floating 

thrombus. The treatment results of 1057 patients with the inferior vena cava 

system thrombosis were analyzed: first group (surgical treatment) – 571 (54,0%) 

patients (627 interventions), second group (conservative treatment) – 486 (46,0 %) 

patients. Advantages of surgical treatment compared to conservative treatment 

were statistically justified, in relation to the pulmonary embolism prevention.  

Key words: venous thrombosis, thrombectomy, arteriovenous fistula, 

arteriovenous fistula hemodynamics, dynamic elastography, criteria of 

embologenity.  



34 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

АВФ  –  артеріо-венозна фістула  

ВПВ   –  велика підшкірна вена  

ВТЕУ  –  венозні тромбоемболічні ускладнення 

ГВТФ  –  гострий варикотромбофлебіт  

МПВ  –  мала підшкірна вена  

МСКТ – мультиспіральна комп’ютерна томографія   

НПВ   –  нижня порожниста вена  

НФГ   –  нефракційний гепарин 

ПТФС – посттромбофлебітичний синдром 

РФМ  –   радіо-фармакологічний препарат 

ТГВ    –   тромбоз глибоких вен    

ТЕЛА  –   тромбоемболія легеневої артерії 

УЗД  – ультразвукове дослідження 

УЗДС – ультразвукове дуплексне сканування 

ЯЖ – якість життя 


