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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Надання медичної допомоги постраждалим з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота, діагностика, 

прогнозування та профілактика ускладнень залишаються першочерговими 

завданнями для спеціалізованих центрів України і за кордоном            

(Польовий В.П., 2012; Матвійчук Б.О., 2015; Заруцький Я.Л., 2011; Філь Ю.А., 

2014). Тяжка поєднана травма живота є третьою (після серцево-судинних та 

онкологічних захворювань) за частотою причиною летальності і посідає перше 

місце серед осіб до 40 років (Рощін Г.Г., 2013; Geerts W.H., 2002). Згідно з 

повідомленнями літератури, у структурі травм мирного часу частка тяжкої 

поєднаної травми живота становить 5-20 %, а її наслідки призводять до 

інвалідизації 25,2 % травмованих (Трутяк І.Р., 2012; Geerts W.H., 2002).  

Венозні тромбози та емболії – одне з найтяжчих і життєво загрозливих 

ускладнень у клінічній медицині, яке проявляється тромбозом глибоких вен та 

тромбоемболією легеневої артерії. Існуючі дані дозволяють стверджувати, що 

майже у 25 % населення світу в той чи інший період життя виникають венозні 

тромбози та емболії. В умовах багатопрофільного стаціонару венозні тромбози 

виявляють у 15-20 випадків на 1000 пацієнтів (Мішалов В.Г., 2011;           

Caprini J.A., 2005). У багатьох травмованих клініка тромбозу глибоких вен 

нижніх кінцівок і тромбоемболія легеневої артерії перебігає безсимптомно 

(Anderson F.A., 2003; Geerts W.H., 2008; Comerota A.J., 2014). При тромбозі 

глибоких вен нижніх кінцівок у 75 % спостережень існує прихована 

тромбоемболія легеневої артерії (Чернуха Л.М., 2014; Русин В.І., 2014). За 

даними патолого-анатомічних досліджень, її виявляють у 7,2-16 % пацієнтів, з 

яких в 50-100 хворих на 100 000 населення за рік вона є причиною смерті 

(Caprini J.A., 2005; Nicolaides A.N., 2009; Myers D.D. Jr., 2015). Після 

хірургічних втручань на органах черевної порожнини та грудної клітки 

флеботромбоз виникає у 33 % пацієнтів (Caprini J.A., 2005; Geerts W.H., 2004; 

Heit J.A., 2002).  

У США та Європейському Союзі частота виявлення тромбозу глибоких 

вен щороку становить майже 160 на 100 000 населення (Geerts W.H., 2002; 

Nicolaides A.N.; 2009, Oger I., 2000; Samama M.M., 2003; Gordon H.G., 2012). 

Трофічні венозні виразки відзначають у 300 на 100 000 населення, при цьому 

майже 25 % з них виникають внаслідок тромбозу глибоких вен               

(Чернуха Л.М., 2014). Загальні витрати на лікування хронічної венозної 

недостатності у країнах Європейського Союзу щороку досягають 600–900 млн. 

€, що становить 1-2 % загального бюджету охорони здоров’я, а у США –           

3 млрд. доларів (Caprini J.A., 2005; Geerts W.H., 2002; Samama M.M., 2003). 

В Україні щорічно реєструють близько 260 випадків тромбозу глибоких 

вен та їх ускладнень на 100 000 населення з летальністю від тромбоемболії 

легеневої артерії 20-25 % (Чернуха Л.М., 2015; Русин В.І., 2014;                   

Кобза І.І., 2012). Тяжким вислідом тромбозу глибоких вен будь-якої локалізації 

є посттромбофлебітичний синдром, який виникає у  29-79 % хворих, і 
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призводить до формування трофічних виразок у 300 пацієнтів на 100 000 осіб, 

що становить 25 % від усіх виразок (Чернуха Л.М., 2014; Lowe G.D., 2010).  

Починаючи з 1986 р. American College of Chest Physicians запропоновано 

9 консенсусів з профілактики та лікування венозного тромбозу та 

тромбоемболії легеневої артерії (Gordon H.G., 2012).  

Несвоєчасне встановлення діагнозу тромбозу глибоких вен спричиняє 

високі показники летальності та тривалий перебіг захворювання внаслідок 

прогресування процесу, ймовірності виникнення ТЕЛА, довготривалого 

перебігу післятромботичного процесу у 50 % спостережень (Caprini J.A., 2005; 

Samama M.M., 2003). 

Діагностика ембологенного венозного тромбозу та тромбоемболії 

легеневої артерії, яка не супроводжується тяжкими гемодинамічними 

розладами, складна з огляду на неспецифічність симптомів. У той же час, раннє 

виявлення та негайне лікування пацієнта дають можливість врятувати йому 

життя і попередити віддалені наслідки захворювання (Schultz. D.J., 2004). 

Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок і ТЕЛА є частими ускладненнями 

у постраждалих з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота        

(Donat R. S., 2013; Geerts W.H., 2002; Henke P.K., 2010). Несприятливими 

факторами у післяопераційному періоді є крововтрата з анемією та гнійно-

септичні ускладнення. Незважаючи на успіхи діагностики, профілактики і 

лікування тромбозів, кількість рандомізованих багатоцентрових досліджень цих 

ускладнень у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою живота є 

недостатньою, а існуючі світові стандарти і рекомендації мають суперечливий 

характер (Чернуха Л.М., 2014; Русин В.І., 2014; Hirsh J., 2008; Cohen A.T.; 2008, 

Gordon H.G., 2012).  

Статистично доведено, що травмовані мають один з найвищих ризиків 

розвитку ВТЕ (Caprini J.A., 2005; Geerts W.H., 2002). Високий відсоток цього 

ускладнення пояснюється розвитком коагулопатії споживання, в основі якої 

лежить дисеміноване внутрішньосудинне зсідання крові (Рипп Е.Г., 2008), 

депресія фібринолітичної системи, підвищення тромбопластин-тромбінової 

активності та зниження концентрації антитромбіну ІІІ. Ця стадія короткочасна і 

швидко може перейти у стадію гіпокоагуляції, яка призводить до 

тромбоцитопенії та виснаження плазмових коагуляційних факторів, 

перетворення фібриногену в продукти деградації фібрину і розчинні комплекси 

мономерів фібрину як наслідок активації фібринолізу. Враховуючи зазначене, 

оцінити баланс системи гемостазу між гіперкоагуляцією та гіпокоагуляцією (з 

виснаженням системи тромбоутворення) в умовах невідкладної хірургії у 

травмованих, оперованих в ургентному порядку з приводу ізольованої та 

тяжкої поєднаної травми живота, і терміни проведення профілактики венозних 

тромбозів та емболій, надзвичайно складно (Campbell I.A., 2007;                 

Caprini J.A., 2005; Geerts W.H., 2002). 

Травмованих госпіталізують у стаціонар, в основному, за наявності 

факторів ризику ВТЕ, проте, ускладнення виникає після виконання операції або 

виписки із стаціонару. Труднощі діагностики, частота й обмежені можливості 
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надання ефективної спеціалізованої медичної допомоги (майже 50 % хворих з 

масивною ТЕЛА помирає впродовж 30 хв. від моменту її виникнення) свідчать, 

що основою у боротьбі з цією патологією є профілактика (Чернуха Л.М., 2008; 

Русин В.І., 2014; Caprini J.A., 2005; Geerts W.H., 2008). 

Тому питання диференційованої профілактики ВТЕ у постраждалих з 

ізольованою й тяжкою поєднаною травмою живота потребують подальшого 

вивчення та опрацювання. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом наукової роботи кафедри хірургії та 

ендоскопії факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького на тему: «Розпрацювання та 

визначення диференційованих показань до методів профілактики моно- та 

поліорганної недостатності» (Державна реєстрація № 0110U002149), 

«Обгрунтування моніторингу діагностики, стратегія профілактики та 

стандартизація методів лікування кровотеч в шлунково-кишковий тракт» 

(Державна реєстрація № 0115U000042). Дисертант є співвиконавцем цих 

науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є покращення 

результатів лікування постраждалих з ізольованою та тяжкою поєднаною 

травмою живота шляхом диференційованої профілактики венозних тромбозів 

та емболій за рахунок використання опрацьованої динамічної прогностичної 

шкали визначення ступеня їх ризику. 

Завдання дослідження: 

1. Виявити тромбоз глибоких вен у постраждалих з ізольованою та 

тяжкою поєднаною травмою живота шляхом проведення скринінгу методом 

ультразвукового компресійного ангіосканування вен нижніх кінцівок. 

2. Виокремити фактори ризику, які впливають на розвиток тромбозу 

глибоких вен нижніх кінцівок у пацієнтів з ізольованою та тяжкою 

поєднаною травмою живота. 

3. Опрацювати об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу 

ступеня ризику венозних тромбозів та емболій у травмованих з ізольованою 

та тяжкою поєднаною травмою живота на основі встановлених предикторів 

цих ускладнень. 

4. Оптимізувати профілактику венозних тромбозів у пацієнтів з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота на основі 

опрацьованої об’єктивізованої динамічної прогностичної шкали ступеня 

ризику венозних тромбозів та емболій. 

5. Вивчити наслідки лікування тромбозу глибоких вен у постраждалих 

з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота в найближчому й 

віддаленому післяопераційному періоді  

Об'єкт дослідження: ізольована та тяжка поєднана травма живота. 

Предмет дослідження: венозні тромбози та емболії у постраждалих з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота. 
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Методи дослідження. Згідно визначених завдань даної роботи нами 

використано наступні методи дослідження: клінічні (анамнез, оцінка 

загального стану та тяжкості травми, стан серцево-судинної системи) та 

лабораторні обстеження (загальний та біохімічний аналіз крові), показники 

часу зсідання крові (Lee-White), протромбінового індексу, протромбінового 

часу (Квік, 1960), фібриногену загального (Р.А. Рутберг, 1961), D-димер   

(метод SimpliRED
®
), ультразвукове компресійне ангіосканування вен нижніх 

кінцівок, ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, 

ехокардіографія та варіабельність серцевого ритму, вивчення факторів ризику 

венозних тромбозів та емболій методом анкетного опитування, статистична 

обробка результатів дослідження (програмне забезпечення Microsoft Excel та 

Statistic for Windows
®
). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше методом 

мультифакторного аналізу встановлено 4 незалежних чинники виникнення 

тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок у передопераційному (вік понад 50 

років, час від отримання травми до госпіталізації понад 6 год., індекс маси тіла 

понад 28, венозні тромбози та емболії в анамнезі) та 3 – у післяопераційному 

(тривалість операції понад 160 хв., тяжкість травми за шкалою ISS понад         

21 бал, за шкалою AIS понад 3 бали, післяопераційна іммобілізація (ліжковий 

режим) понад 48 год.) періодах у травмованих з ізольованою і тяжкою 

поєднаною травмою живота.  

Відтак, на основі цього опрацьовано об’єктивізовану динамічну 

прогностичну шкалу оцінки ризику венозних тромбозів та емболій, яка 

виокремлює низький, помірний та високий ступінь ризику для застосування 

відповідної їх профілактики. 

Практичне значення отриманих результатів. В клінічну практику 

впроваджено об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу оцінки ступеня 

ризику ВТЕ у пацієнтів з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота. 

Запропонований алгоритм обстеження (ультразвукове ангіосканування вен 

нижніх кінцівок, моніторинг показників гемостазу) дає змогу верифікувати 

прихований тромбоз глибоких вен та визначити показання до його 

лікування. Одержані результати пройшли клінічне випробування та 

впроваджено в роботу хірургічних відділень 8-ї міської клінічної лікарні    

м. Львова, Луцької районної лікарні, Луцької міської лікарні, 

Червоноградської міської лікарні, Бродівської центральної районної лікарні , 

Бібрської районної лікарні, Нововолинської центральної міської лікарні. 

Особистий внесок здобувача. Мету, завдання та методи обстеження 

автор визначив разом з науковим керівником, особисто провів літературно-

патентний пошук. Наведені в роботі конкретні результати дослідження 

здобувач отримав особисто. Автор сформував базу даних, провів 

статистичне опрацювання та узагальнення результатів дослідження, 

оформив та написав дисертацію. Самостійно провів відбір пацієнтів та їх 

обстеження, приймав участь у лікуванні даних пацієнтів. Створив 

об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу оцінки ступеня ризику 
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венозних тромбозів та емболій у травмованих з ізольованою та тяжкою 

поєднаною травмою живота, сформував висновки та практичні рекомендації. 

У наукових роботах, опублікованих у співавторстві, роль автора була 

провідною, ідеї співавторів не використано. 

Апробація результатів дисертації. Результати та положення 

дисертації викладено на: науково-практичній конференції з міжнародною 

участю: «Ангіологія і судинна хірургія сьогодні», (Київ, 2012), VI конференції з 

міжнародною участю «Сухарєвські читання» – «Дискусійні питання в ангіології 

та судинній хірургії» (Київ, 2013), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної хірургії» (Київ, 2013), 

міжнародній науково-практичній міждисциплінарній конференції «Вісцеро-

васкулярний контінуум – фізіологія, патологія, клінічні прояви, шляхи 

корекції» (Ужгород, 2014), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю І-й Буковинський хірургічний форум: «Попередження ускладнень в 

абдомінальній хірургії» (Чернівці, 2017), науково-практичній 

міждисциплінарній конференції з міжнародною участю: «Структура 

судинних патернів та їх клінічна маніфестація в хірургічній, педіатричній та 

терапевтичній практиці» (Ужгород, 2016).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 наукових праць, з них  

5 у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України (з яких 4 у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз), 1 – у інших 

публікаціях,1 тези доповіді у матеріалах науково-практичної конференції.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 157 

сторінках друкованого тексту, з яких 126 сторінок займає основний зміст, і 

складається з вступу, огляду літератури, 5 розділів власних досліджень, 

висновків, списку використаних джерел, з яких 94 кирилицею і 112 

латиницею, та додатків. Текст ілюстровано 48 таблицями та 16 рисунками. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. В основу роботи покладено 

результати обстеження й лікування 140 постраждалих ретроспективної, 105 

пацієнтів проспективної та 57 травмованих групи проспективного 

прогнозування з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота, 

оперованих у Львівському міському центрі торако-абдомінальної травми 

(на базі 1 хірургічного відділення), у відділеннях травматології, 

нейрохірургії Львівської комунальної міської клінічної  лікарні швидкої 

медичної допомоги у 2005-2017 роках.  

Ретроспективний аналіз охопив період з 2005 до 2012 року та полягав 

у аналізі архівних карт стаціонарних хворих, оперованих ургентно з 

приводу тяжкої поєднаної травми живота. Серед постраждалих виявлено   

42 (30,0 %) випадки тромбозу глибоких вен. Звертає увагу те, що у 22    

(52,4 %) випадках тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок верифіковано за 
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допомогою ультразвукового компресійного ангіосканування на 8,2±2,3 

добу, у 20 (47,6 %) – на 12,7±2,1 добу. У 19 (40,4 %) пацієнтів це була 

випадкова знахідка під час проведення інструментальних методів 

обстеження. Статистично аналізуючи результати ретроспективної групи, 

виявлено вірогідні (р<0,05) причини виникнення тромбозу глибоких вен у 

хворих з тяжкою поєднаною травмою живота – вік понад 55 років, час від 

отримання травми до госпіталізації понад 4 години, ISS понад 18 балів, 

післяопераційна іммобілізація (ліжковий режим) понад 48 годин, кількість 

тромбоцитів понад 285х10
9
/л, тривалість операційного втручання понад 80 

хвилин, показник гематокриту понад 51 %. 

В основу проспективного дослідження покладено обстеження та 

лікування постраждалих, оперованих в ургентному порядку з ізольованою 

та тяжкою поєднаною травмою живота за період 2012-2017 років. Наукове 

дослідження поділено на два етапи. На першому етапі (2012-2016 рр.) його 

об’єктом стали 105 пацієнтів з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою 

живота, результати аналізу яких лягли в основу створення власної 

об’єктивізованої динамічної шкали прогнозування оцінки ступеня ризику 

ВТЕ, адаптованої до умов ургентної хірургії травми. Другий етап         

(2016-2017 рр.) полягав в апробації шкали прогнозування у 57 оперованих 

пацієнтів та впровадження її в клінічну практику. 

Вік постраждалих за узагальненими даними обох етапів дослідження 

склав 18-72 років (середній – 43,2±5,4 років). Серед відібраних хворих 

переважали чоловіки – 81 (77,4 %). Лише 16 (15,2 %) постраждалих 

госпіталізовано впродовж першої «золотої» години після отримання травми. 

Більшість травмованих доставлено бригадами швидкої медичної допомоги   

(59,1 %), решта – привезено у травмпункт чи приймальне відділення 

Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова 

принагідним транспортом. Первинну допомогу травмованим з ізольованою та 

тяжкою поєднаною травмою на догоспітальному етапі проведено лише у         

48 (45,7 %) пацієнтів (адекватне знеболення, катетеризація периферичної вени 

та інфузійна терапія, іммобілізація зламів). Супровідна патологія була у           

49 (47,1 %) пацієнтів, з яких захворювання шлунково-кишкового тракту та 

артерійну гіпертензію виявлено у 11 (10,5 %) травмованих, відповідно, 

варикозне розширення вен – у 8 (7,6 %). 

Діагностичні заходи та операційні втручання усім травмованим виконано 

в ургентному порядку у термінах, визначених існуючим стандартам і 

протоколам. На момент госпіталізації 86 (81,9 %) травмованих перебували у 

стані середньої тяжкості, 19 (18,1 %) – у тяжкому. У передопераційному періоді 

було проведено корекцію вітальних функцій з урахуванням рекомендацій 

суміжних спеціалістів. У всіх постраждалих оцінено анестезіологічний ризик 

згідно шкали ASA, відтак із застосуванням інгаляційного або неінгаляційного 

комбінованого наркозу проведено операційні втручання у 101 (96,2 %) 

пацієнта, у 4 (3,8 %) – діагностичні заходи, які тривали від 30 до 220 хв.            

(в середньому – 123,8±42,6). 
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В двох етапах дослідження перед проведенням операції у 143 (88,3 %) 

пацієнтів діагностовано наявність вільної рідини в черевній порожнині. 

Проведено операційні втручання: спленектомію у 33 (24,4 %), спленектомію + 

дренування плевральної порожнини – у 31 (19,1 %), спленектомію + зашивання 

розриву брижі тонкої і/або товстої кишки – у 19 (11,7 %), спленектомію + 

зашивання розриву/пакінг печінки – у 16 (9,9 %); спленектомію + зашивання 

розриву діафрагми + дренування плевральної порожнини – у 3 (1,9 %); 

спленектомію + дренування плевральної порожнини + видалення 

внутрішньочерепної гематоми – у 3 (1,9 %); спленектомію + зашивання розриву 

печінки/пакінг + видалення внутрішньочерепної гематоми + дренування 

плевральної порожнини – у 2 (1,2 %); спленектомію + видалення 

внутрішньочерепної гематоми + дренування плевральної порожнини + 

металоостеосинтез великогомілкової кістки – у 1 (0,6 %); спленектомію + 

зашивання розриву брижі тонкої кишки + зашивання розриву стінки шлунка + 

дренування плевральної порожнини – у 1 (0,6 %) пацієнта. В 13 (8,1 %) 

оперованих виникли післяопераційні ускладнення: шлунково-кишкові 

кровотечі – у 5 (3,0%), нагноєння післяопераційної рани – у 2 (1,2 %), 

пневмонія – у 2 (1,2 %) травмованих, гостра непрохідність кишок – у 2 (1,2 %), 

внутрішньочеревна кровотеча – у 1 (0,6 %) та евентрація – у 1 (0,6 %) пацієнта. 

У 27 (25,7 %) хворих верифіковано тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. 

Усім пацієнтам проведено стандартний спектр лабораторних аналізів, 

який включав визначення гематологічних (група крові, резус фактор, 

параметрів гемоглобіну, гематокриту, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, 

підрахунок лейкоцитарної формули, розширеної гемостазіограми), біохімічних 

(показники загального білірубіну та білка, сечовини, креатиніну, електролітів, 

трансаміназ) показників та загального аналізу сечі згідно використовуваних 

методик.  

Особливу увагу приділено дослідженню маркерів активації зсідального 

потенціалу крові. Серед існуючих (фактор VІІа, комплекс тромбін-антитромбін, 

фібринопептид А, фібрин-мономери та D-димери) виокремлено D-димери. 

Перевагою цього маркеру є відносно висока концентрація, тривалість 

циркуляції в кров’яному руслі та відображення процесів утворення фібрину. 

Дослідження вен нижніх кінцівок та малого тазу проводили на           

УСГ-апаратах експертного класу: «GE Logiq Book XP» (США) та           

«Siemens Acuson Cypress» (Німеччина) з високочастотними лінійними та 

конвекційними трансдюсерами частотою 5-10 МГц. 

Ангіосканування виконували із застосуванням режимів безперервного та 

імпульсного випромінювання, дуплексного сканування, кольорового та 

енергетично спрямованого доплерівського зображення. При дослідженні вен 

надавали перевагу тріплексному режимові сканування, застосовуючи 

компресійні проби, маневр Vаlsalva та проби з використанням пневмоманжетки 

у положенні пацієнта на спині, на животі (у ранньому післяопераційному 

періоді – в латеропозиції) та стоячи. 
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Обстеження проводили білатерально поліпозиційно з обов’язковою 

візуалізацією на всьому протязі підшкірних, поверхневих та глибоких 

стегнових, підколінних та гомілкових вен, а також суральних синусів. 

Діагностику проводили безпосередньо перед операційним втручанням або у 

день поміщення в стаціонар, на 3-4 та 8-10 доби після неї. 

Бази даних і статистичне опрацювання результатів власних досліджень 

виконували за допомогою пакету прикладних комп’ютерних програм для 

аналізу досліджень медично-біологічних і епідеміологічних досліджень 

STATISTICA
®
 (Stat Soft Inc., USA).  

Результати дослідження та їх обговорення. За ходом виконання 

дослідження та опрацювання вибірки із 105 пацієнтів проспективної групи з 

ізольованою й тяжкою поєднаною травмою живота, яких оперовано за період з 

2012 до 2016 рр., верифіковано 27 (25,7 %) випадків тромбозу в басейні 

нижньої порожнистої вени, з яких 10 (37,0%) проявились клінічно, а саме 

ознаками набряку кінцівки, пастозності та больового синдрому. Решта          

(17–63,0 %) випадків тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок протікали 

безсимптомно та верифіковані за допомогою ультразвукового компресійного 

ангіосканування вен нижніх кінцівок. Тромбоз гомілкових вен та суральних 

синусів перебігав безсимптомно і верифікований у 7 (25,9 %) випадках, тромбоз 

підколінної вени – у 4 (14,8 %), поверхневої стегнової вени – у 5 (18,5 %) та 

загальної стегнової – у 8 (29,6 %) пацієнтів.  

У 6 (22,2 %) випадках виявлено ембологенну флотацію – верхівка тромба 

не кріпилась до судинної стінки, вільно зміщувалась під час акту дихання чи 

при покашлюванні травмованого спостерігалось «обтікання» останньої при 

кольоровому картуванні у тріплексному режимі. Випадків ретромбозу та 

клінічно тромбоемболії легеневої артерії не виявлено. 

Встановлено чутливість та специфічність виявлення тромбозу глибоких 

вен нижніх кінцівок у пацієнтів з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою 

живота шляхом дослідження D-димерів методом визначення аглютинації 

еритроцитів технологією SimpliRED
®
, а також їх динаміку у цій групі. 

Обов’язковими критеріями включення у наукову роботу були наступні умови: 

негативний результат D-димер тесту при госпіталізації, відсутність 

інструментальних та клінічних ознак тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. 

Дослідження проводили перед виконанням операційного втручання чи 

малоінвазивних методів обстеження (лапароскопія), на 3 та 7 доби після них. 

Цінність методу полягає у тому, що він максимально адаптований до умов 

невідкладної хірургії, не потребує специфічних інгібіторів, не залежить від 

техніки забору крові, кількості тромбоцитів і може бути виконаний за кілька 

хвилин. Позитивний результат, який вказував на активний фібриноліз, 

оцінювали впродовж 2 хв. за аглютинацією еритроцитів у тестовій комірці та 

відсутністю останньої в комірці контролю. У 78 (74,3%) хворих досліджуваної 

групи отримано позитивний D-димер тест. Пік позитивних результатів тесту 

відзначено на п’яту добу після операційного втручання. У всіх травмованих з 

тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок виявлено різко позитивний результат 
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тесту, який проявлявся аглютинацією еритроцитів на 5-20 сек. та наявністю    

D-димерів впродовж тривалого часу (в середньому 19,3±7,1 днів). В групі 

низького ризику ВТЕ за J. Caprini позитивний тест визначено у 6 (5,7 %) 

постраждалих, у групах помірного та високого ступеня ризику – у 28 (26,7 %) 

та 44 (41,9 %) травмованих, відповідно. 

Однак, незважаючи на доволі високу чутливість (82,3 %) методу 

визначення D-димерів крові технологією SimpliRED
®
, нами виявлено низьку 

його специфічність (32,3 %). Причиною цього є те, що ушкодження органів 

черевної порожнини здебільшого супроводжувались кровотечею та 

тромбуванням судин. 

Аналіз 48 показників методом однофакторного регресійного аналізу 

виділив 18 предикторів, які мали статистично вірогідний (р<0,05) вплив на 

виникнення тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок як у до- так і 

післяопераційному періодах у пацієнтів з ізольованою та тяжкою поєднаною 

травмою живота. 

При вивченні факторів ризику ВТЕ виявлено достовірне збільшення 

кількості епізодів венозних тромбозів у хворих старших вікових груп, зокрема, 

при досягненні 50-річного віку ризик тромбозу глибоких вен зростав вдвічі 

(р<0,05), 62-річного віку – у 8 разів (р<0,05).  

Сигніфікантне значення у 71,4 % пацієнтів мали епізоди венозного 

тромбозу, перенесеного в минулому, що є зрозумілим з позиції патогенезу 

розвитку цих ускладнень. 

Аналіз відношення супровідної патології, яку виявлено у 47,1 % хворого, 

до виникнення тромбозу глибоких вен у післяопераційному періоді встановив 

достовірний вплив миготливої аритмії (перед операцією – 5,6% vs 79,8 %, 

р<0,05, та після неї – 31,1 % vs 8,1 %, р<0,05) та серцево-судинної 

недостатності ІІа-ІІІ стадії, ІІІ-IV функціонального класу (класифікація NYHA) 

(11,1 % vs 79,8 %, р<0,05).  

Вивчаючи стандартні лабораторні показники, особливу увагу приділено 

розширеному дослідженню системи гемостазу. Виокремлено вірогідні 

показники: час зсідання крові за Lee-White, протромбіновий час, гематокрит, 

протромбіновий індекс, кількість тромбоцитів (див. табл.2). 

Вагомий вплив на потенціювання тромбоутворення має індекс маси тіла, 

причому найвищий зв’язок відзначено у пацієнтів з його показником понад 28, 

серед яких тромбоз глибоких вен верифіковано у 63 %.  

Дослідженням доведено, що період часу від отримання травми до 

госпіталізації понад 6 годин є пороговим для потенціювання процесів 

тромбоутворення (р<0,05) внаслідок активації процесів гіповолемії, стресу, 

больового синдрому та адинамії.  

Кореляційний аналіз вказав на пряму високорівневу позитивну залежність 

між тяжкістю отриманої поєднаної травми (ISS понад 21 бал та AIS понад         

3 бали) і ризиком виникнення ВТЕ, що встановлено впродовж перших семи діб 

перебування хворого у стаціонарі. Враховуючи високий ступінь кореляції 

післяопераційної іммобілізації (ліжкового режиму) понад 48 годин з розвитком 
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ВТЕ, показник впроваджено у загальну об’єктивізовану динамічну 

прогностичну шкалу визначення ступеня ризику у пацієнтів з ізольованою і 

тяжкою поєднаною травмою живота. 

Суттєвий вплив тривалості операційного втручання на виникнення ВТЕ 

підтверджено вже при тривалості операції понад 60 хвилин, а при тривалості 

понад 160 хвилин – тромбоз глибоких вен виявлено більш, ніж у половини 

травмованих (р<0,05).  

Вірогідні предиктори, встановлені монофаторним аналізом, обчислено 

регресійним послідовним багатофакторним аналізом Вальда. Числовий 

діапазон локалізований від -5,5 до +7,5 у доопераційному та від -8,5 до +6,5 – в 

післяопераційному періодах. Максимальні прогностичні значення: час від 

отримання травми понад 6 годин, тривалість операційного втручання понад  

160 хвилин, наявність ВТЕ в анамнезі, вік травмованих понад 50 років, індекс 

маси тіла понад 28, післяопераційна іммобілізація (ліжковий режим) понад      

48 годин, тяжкість поєднаної травми за шкалою ISS понад 21 бал, ізольованої 

травми – за шкалою AIS – понад 3 бали. 

За допомогою статистичного аналізу опрацьовано об’єктивізовану 

динамічну прогностичну шкалу, яка містить перелік факторів ризику венозних 

тромбозів та емболій перед операційним втручанням і в післяопераційному 

періоді, а їх прогностичну значимість виражено у балах. Для зручності 

розрахунок виведено у позитивну шкалу виміру (див. табл.1).  

Для встановлення клінічної ефективності об’єктивізовану динамічну 

прогностичну шкалу оцінки ступеня ризику венозних тромбозів та емболій у 

травмованих з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота апробовано 

на групі, яка включала 57 пацієнтів, госпіталізованих у 2016-2017 рр. без 

обмежень за віком та статтю, тяжкістю травми понад 16 балів за ISS та понад    

2 бали за шкалою AIS, відсутністю тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок при 

поміщенні у стаціонар. Враховуючи ступінь ризику у пацієнтів групи 

проспективного прогнозування, розпрацьовано та застосовано алгоритм 

діагностично-лікувальних дій та профілактики ВТЕ. У пацієнтів з низьким 

ступенем ризику застосовано неспецифічні методи профілактики, які полягали 

у максимально швидкій активації травмованих після операції, лікувальній 

фізкультурі. Серед хворих з помірним та високим ступенем ризику застосовано 

поєднання медикаментних (нефракціонований та низькомолекулярні гепарини) 

та неспецифічних профілактичних заходів згідно наказу МОЗ України №329 від 

15.06.2007 року.  

Пацієнтам з наявною супровідною патологією проведено заходи, 

скеровані на компенсацію функції уражених органів та систем. 

У 5 (8,8 %) пацієнтів контрольної групи, після фармакопрофілактики ВТЕ 

виникли геморагічні ускладення у вигляді гострих шлунково-кишкових 

кровотеч. Після фіброгастродуоденоскопії у них верифіковано гострі ерозивно-

виразкові ушкодження слизової шлунка (у 3 – 5,3 %) і дванадцятипалої кишки 

(у 2 – 3,5 %). Пацієнтам скориговано лікування. 

 



 

11 

 

                                                                                                 Таблиця 1  

 

Об’єктивізована динамічна прогностична шкала оцінки ступеня ризику 

венозних тромбозів та емболій у постраждалих з ізольованою та тяжкою 

поєднаною травмою живота 

№ 

п/п 

 

Фактори ризику 

Порогові 

значення 

Кількість балів 

перед 

операцією 

після 

операції 

1. Вік, роки < 50 0 0 

≥ 50 5 10 

2. Час від отримання травми до 

госпіталізації, год. 

< 6 0 0 

≥ 6 5 5 

3. Венозні тромбози та емболії в 

анамнезі 

ні 0 0 

так 10 10 

4. Індекс маси тіла < 28 0 0 

≥ 28 0 3 

5. Післяопераційна іммобілізація 

(ліжковий режим), год. 

≤ 48 0 0 

≥ 48 0 10 

6. Тривалість операції, хв. 61-160 0 5 

≥ 160 0 10 

7. Тяжкість поєднаної травми за 

шкалою ISS  

16-20 0 5 

≥ 21 10 10 

Тяжкість ізольованої травми за 

шкалою AIS 

< 3 0 0 

≥ 3 10 10 

              Сума балів                        35 78 

 

Отож, перед проведенням операційного втручання сума до 10 балів 

відповідала низькому ступеню ВТЕ (ймовірність ТГВ – до 2 %), від 11 до        

20 балів – помірному (ТГВ – до 20 %), понад 20 балів – високому                  

(ТГВ – понад 60 %). Відповідно, здійснено розрахунок ступеня ризику після 

операційного втручання: низький – до 20 балів (ТГВ – 2 %), помірний –          

20-30 балів (ТГВ – 2-25 %) і високий – понад 30 балів (ймовірність ТГВ –  

понад 65 %).  

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що опрацьований спосіб оцінки 

ризику тромбозу глибоких вен дає можливість здійснити стратифікацію 

пацієнтів з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота за ступенем 

ризику ВТЕ. Він є інтуїтивно зрозумілим та доступним у більшості хірургічних 

стаціонарів. Також доцільність його використання доведено високою 

чутливістю та специфічністю 83,3 % і – 76,5 % відповідно. Прогностична шкала 

є гнучкою у використанні та максимально наближеною до умов ургентної 

хірургії травми, має низку переваг над описаними у спеціалізованій літературі: 

розрахунок проводиться за допомогою анамнестичних, клінічних та 

лабораторних показників, які доступні у більшості хірургічних стаціонарів 
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України; наявна невелика кількість факторів прогнозування. Перерахунок суми 

балів і ступеня ризику ВТЕ у післяопераційному періоді дає змогу своєчасно 

застосовувати диференційовану профілактику даних ускладнень.  

В активній післяопераційній реабілітації травмованих велику увагу 

приділяли адекватному знеболенню, якого досягали методом контрольованої і 

тривалої епідуральної аналгезії із застосуванням наркотичних, нестероїдних 

протизапальних препаратів та анальгетиків.  

 

                                                                                                              Таблиця 2 

 

Показники гемостазіограми 

 

 

Впровадження в клініці опрацьованої об’єктивізованої прогностичної 

динамічної шкали ступеня ризику ВТЕ в оперованих пацієнтів з ізольованою і 

тяжкою поєднаною травмою живота, та застосування диференційованої 

профілактики дало змогу суттєво знизити частоту цих ускладнень з 25,7 % до 

7,1 % (р<0,05). 

Серед проспективної групи летальність становила 4,8 %. Це пацієнти з 

тяжкою поєднаною травмою живота ISS у яких понад 28 балів, з високим 

ступенем ризиком ВТЕ.  

У віддаленому періоді після тяжкої поєднаної травми з метою 

відстеження тривалих клініко-лабораторних порушень та їх зв’язку із змінами 

якості життя і розвитком венозної патології спостерігали й обстежених 

інструментально (ультразвукове компресійне ангіосканування вен нижніх 

кінцівок) та лабораторно (розширена гемостазіограма) 22 пацієнти із 

ретроспективної групи і 3 – групи ретроспективного прогнозування.                  

У 7 (31,8 %) хворих після виявлення тромбозу глибоких вен через 4-5 місяців 

розвинувся постромбофлебітичний синдром. При огляді пацієнтів констатовано 

Показники Пацієнти без ТГВ Пацієнти із ТГВ 

Час зсідання за Lee-White, хв. 6,37±3,14 3,47±3,17 

Ретракція кров’яного згустка, % 46,37±12,87 51,22±11,67 

Кількість тромбоцитів, г/л 250,88±47,87 315,47±46,54 

Загальний фібриноген, г/л 4,12±1,25 5,21±2,65 

Толерантність плазми до 

гепарину, хв. 
7,87±2,23 6,47±2,4 

ПТЧ, сек. 17,87±4,95 13,96±5,87 

ПІ, % 105,47±12,88 102,37±11,27 

МНВ 1,12±0,17 0,97±0,87 
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наявність ознак хронічної венозної недостатності. Ця група пацієнтів 

знаходилась на тривалому амбулаторному лікуванні.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

На основі проведеного дослідження вирішено актуальне наукове завдання 

хірургії, яке полягало у покращенні результатів лікування пацієнтів з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота шляхом зниження частоти 

виникнення ВТЕ, внаслідок диференційованої їх профілактики на основі 

об’єктивізованого визначення прогностичності різних факторів впливу та 

застосування динамічної оцінки ступеня ризику цих ускладнень. 

1. За відсутності профілактики частота тромбозу глибоких вен у пацієнтів з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота сягає 25,7 %. 

2. Методом ультразвукового компресійного ангіосканування вен нижніх 

кінцівок встановлено переважання проксимального характеру тромбозу 

(ретроспективна група – 80,9 %, проспективна – 74,1 %), причому, загрозу 

фрагментації та потенційної тромбоемболії легеневої артерії виявлено у 13,7 % 

пацієнтів. 

3. Встановлено 18 сигніфікантних показників (р<0,05), які мали зв’язок з 

розвитком післяопераційних венозних тромбозів та емболій у хворих з 

ізольованою і тяжкою поєднаною травмою живота, з яих, в результаті 

мультифакторного аналізу виокремлено 4 незалежних чинники виникнення 

тромбозу глибоких вен у передопераційному періоді (вік понад 50 років, час від 

отримання травми до госпіталізації понад 6 год., індекс маси тіла понад 28, 

венозні тромбози та емболії в анамнезі,) та 3 у післяопераційному періоді 

(тривалість операції понад 160 хв., тяжкість травми за шкалою ISS понад 21 

бал, за шкалою AIS понад 3 бали, післяопераційна іммобілізація (ліжковий 

режим) понад 48 год.). 

4. На основі незалежних чинників ризику венозних тромбозів та емболій 

опрацьовано об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу прогнозування 

ризику венозних тромбозів та емболій у пацієнтів з ізольованою та тяжкою 

поєднаною травмою живота, та виокремлено легкий, помірний і високий 

ступінь ризику (чутливість – 83,3 %, специфічність – 76,5 %).  

5. Під час проведення профілактики низькомолекулярними гепаринами у 

8,8 % пацієнтів виникли гострі ерозивно-виразкові ураження шлунка чи 12-ти 

палої кишки, ускладнені кровотечею. 

6. Впровадження в клініці об’єктивізованої прогностичної динамічної 

шкали ступеня ризику венозних тромбозів та емболій і відповідне застосування 

профілактики дозволило суттєво знизити частоту цих ускладнень з 25,7 % до 

7,1 % (р<0,05). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бохонко Р.Л. Профілактика та лікування тромбогеморагічних 

ускладнень в хірургії ізольованої та поєднаної травми живота. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03 – хірургія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертація присвячена проблемі оцінки ризику і профілактики венозних 

тромбозів та емболій у пацієнтів оперованих з приводу ізольованої й тяжкої 

поєднаної травми живота. В роботу покладено результати ретроспективної 

групи з 140 пацієнтів з тяжкою поєднаною травмою живота та проспективної – 

з 105 травмованих з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота. 

У роботі використано клініко-лабораторні, інструментальні, соціологічні 

та статистичні методи дослідження.  

В результаті мультифакторного аналізу вперше встановлено 4 незалежних 

чинники виникнення тромбозу глибоких вен у передопераційному періоді (вік 

понад 50 років, час від отримання травми до госпіталізації понад 6 год., індекс 

маси тіла понад 28, венозні тромбози та емболії в анамнезі) та 3 у 

піляопераційному періоді (тривалість операції понад 160 хв., тяжкість травми за 

шкалою ISS понад 21 бал, за шкалою AIS понад 3 бали, післяопераційна 

іммобілізація (ліжковий режим) понад 48 год.). На основі статистично 

сигніфікантних чинників ризику венозних тромбозів та емболій опрацьовано 

об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу оцінки ступеня ризику 

венозних тромбозів та емболій у пацієнтів з ізольованою і тяжкою поєднаною 

травмою живота, та виокремлено низький, помірний та високий ступінь ризику. 

Методом ультразвукового компресійного ангіосканування вен нижніх кінцівок 

діагностовано характер тромбозу глибоких вен. Встановлено переважання 

проксимального тромбозу (ретроспективне дослідження – 34 (80,9 %), 

проспективного – 20 (74,1 %)). Загрозу фрагментації та потенційної 

тромбоемболії легеневої артерії виявлено у 13,7 % пацієнтів. 

При вивченні факторів ризику ВТЕ виявлено достовірне збільшення 

кількості епізодів венозних тромбозів у хворих старших вікових груп, зокрема, 

при досягненні 50-річного віку ризик тромбозу глибоких вен зростав вдвічі 

(р<0,05), 62-річного віку – у 8 разів (р<0,05).  

Сигніфікантне значення у 71,4 % пацієнтів мали епізоди венозного 

тромбозу, перенесеного в минулому, що є зрозумілим з позиції патогенезу 

розвитку цих ускладнень. 

Кореляційний аналіз вказав на пряму високорівневу позитивну залежність 

між тяжкістю отриманої поєднаної травми (ISS понад 21 бал та AIS понад         

3 бали) і ризиком виникнення ВТЕ, що встановлено впродовж перших семи діб 

перебування хворого у стаціонарі. Враховуючи високий ступінь кореляції 

післяопераційної іммобілізації (ліжкового режиму) понад 48 годин з розвитком 

ВТЕ, показник впроваджено у загальну об’єктивізовану динамічну 
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прогностичну шкалу визначення ступеня ризику у пацієнтів з ізольованою і 

тяжкою поєднаною травмою живота. 

Суттєвий вплив тривалості операційного втручання на виникнення ВТЕ 

підтверджено вже при тривалості операції понад 60 хвилин, а при тривалості 

понад 160 хвилин – тромбоз глибоких вен виявлено більш, ніж у половини 

травмованих (р<0,05).  

Шкалу прогнозування ризику виникнення венозних тромбозів та емболій 

у травмованих з ізольованою й тяжкою поєднаною травмою живота апробовано 

на 57 пацієнтах групи проспективного прогнозування. Чутливість її виявилась – 

83,3 %, специфічність – 76,5 %. Впровадження в клініці опрацьованої 

об’єктивізованої динамічної прогностичної шкали оцінки ступеня ризику 

венозних тромбозів та емболій і способу профілактики дозволило 

сигніфікантно знизити частоту цих ускладнень з 25,7 % до 7,1% (р<0,05) у 

пацієнтів з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота. 

 

Ключові слова: ізольована травма живота, тяжка поєднана травма 

живота, венозні тромбози та емболії, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія 

легеневої артерії, спосіб оцінки ступеня ризику. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бохонко Р.Л. Профилактика и лечение тромбогеморагичних 

осложнений в хирургии изолированной и сочетаной травмы живота. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на получение научной степени кандидата медицинских наук 

за специальностью 14.01.03 – хирургия. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена проблеме оценки риска и профилактики 

венозных тромбозов и эмболии у пациентов оперируемых по поводу 

изолированной и тяжелой сочетанной травмы живота. В работу положены 

результаты ретроспективной группы из 140 пациентов с тяжелой сочетанной 

травмой живота и проспективной – из 105 травмированных с изолированной и 

тяжелой сочетанной травмой живота. В работе использовано клинико-

лабораторные, инструментальные, социологические и статистические методы 

исследования. 

В результате мультифакторного анализу впервые установлено                   

4 независимых факторы возникновения тромбоза глубоких вен в 

предоперационном периоде (возраст свыше 50 лет, время от получения травмы 

к госпитализации свыше 6 час., индекс массы тела свыше 28, венозные 

тромбозы и эмболия в анамнезе) и 3 в пиляоперацийному периоде 

(длительность операции свыше 160 хв., тяжесть травмы за шкалой ISS свыше 

21 балла, за шкалой AIS свыше 3 баллов, послеоперационная иммобилизация 

(коечный режим) свыше 48 час.). 
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На основе статистически сигнификантних факторов риска венозных 

тромбозов и эмболии проработана обективизовану динамическая 

прогностическая шкала оценки степени риска венозных тромбозов и эмболии у 

пациентов с изолированной и тяжелой сочетанной травмой живота, и выделена 

низкая, умеренная и высокая степень риска. Методом ультразвукового 

компрессионного ангиосканування вен нижних конечностей диагностирован 

характер тромбоза глубоких вен. Установлено преобладание проксимального 

тромбоза (ретроспективное исследование – 34 (80,9 %), проспективного –        

20 (74,1 %)). Угроза фрагментации и потенциальной тромбоэмболии легочной 

артерии обнаружена в 13,7 % пациентов. При изучении факторов риска ВТЕ 

обнаружено достоверное увеличение количества эпизодов венозных тромбозов 

у больных старших возрастных групп, в частности, при достижении 50-летнего 

возраста риск тромбоза глубоких вен увеличен вдвое (р<0,05), 62-летнего 

возраста – в 8 раз (р<0,05).  

Сигнификантне значения в 71,4 % пациентов имели эпизоды венозного 

тромбоза, перенесенного в прошлом, которое является понятным из позиции 

патогенеза развития этих осложнений. 

Корреляционный анализ указал на прямую высокоуровневую позитивную 

зависимость между тяжестью полученной соединенной травмы (ISS свыше     

21 балла и AIS свыше 3 баллов) и риском возникновения ВТЕ, что установлено 

на протяжении первых семи суток пребывания больного в стационаре. 

Учитывая высокую степень корреляции послеоперационной иммобилизации 

(коечного режима) свыше 48 часов с развитием ВТЕ, показатель внедрен в 

общую обективизовану динамическую прогностическую шкалу определения 

степени риска у пациентов с изолированной и тяжелой сочетанной травмой 

живота. 

Существенное влияние длительности операционного вмешательства на 

возникновение ВТЕ подтверждено уже при длительности операции свыше      

60 минут, а при длительности свыше 160 минут – тромбоз глубоких вен 

обнаружен более, чем в половины травмированных (р<0,05). 

Шкалу прогнозирования риска возникновения венозных тромбозов и 

эмболии в травмированных с изолированной и тяжелой сочетанной травмой 

живота апробировано на 57 пациентах группы проспективного 

прогнозирования. Чувствительность ее оказалась – 83,3 %, специфичность – 

76,5 %. Внедрение в клинике проработанной обективизованой динамической 

прогностической шкалы оценки степени риска венозных тромбозов и эмболии 

и способа профилактики сигнификантно снизило частоту этих осложнений с 

25,7 % до 7,1% (р<0,05) у пациентов с изолированной и тяжелой сочетанной 

травмой живота. 

 

Ключевые слова: изолированная травма живота, тяжелая сочетаная 

травма живота, венозные тромбозы и эмболия, тромбоз глубоких вен, 

тромбоэмболия легочной артерии, способ оценки степени риска. 
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ABSTRACT 

 

Roman Bokhonko Prevention and treatment of thrombohemorrhagic 

complications in the surgery of isolated and combined abdominal trauma. – 

Manuscript. 

Thesis for obtaining the academic degree “Candidate of medical sciences” 

(PhD Medicine) in speciality 14.01.03 „Surgery” (222. Medicine). – Lviv Danylo 

Halytsky national medical university, Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 

2018. 

The thesis is devoted to the problem of risk assessment and prophylaxis of 

venous thrombosis and embolism in patients with isolated and severe combined 

abdominal trauma. In the course of research and prospective analysis of 105 patients 

with isolated and severe combined abdominal trauma for the period 2012-2015,       

27 (25.7 %) cases of thrombosis in the system of lower vena cava were verified,      

10 (37.1 %) of which manifested by edema and pain in the limb. The remaining         

(17-62.9 %) cases of deep vein thrombosis of lower extremities were asymptomatic 

and were diagnosed by ultrasound angioscanning. Thrombosis of tibial veins and 

sural sinuses was asymptomatic and found in 7 (25.9 %) cases, thrombosis of 

popliteal vein developed in 4 (14.8 %), superficial femoral vein – in 5 (18.5 %), 

common femoral vein – in 8 (29.6 %) and iliac veins – in 3 (11.2 %) patients. 

Bilateral and monopolar thromboses of the veins of the lower extremities have not 

been detected. 

In 6 (22.2 %) cases, embologeneous flotation was discovered: tip of the 

thrombus was not attached to the vascular wall, freely moved during breathing or 

coughing, the “flowing around” of the tip was observed on color mapping in the 

duplex mode, the length of the thrombus exceeded 4 cm. 

There were no cases of re-thrombosis and pulmonary artery thromboembolism. 

Analysis of 48 indicators by single-factor regression analysis had identified   

18 predictors, which had a statistically significant (p<0.05) effect on deep vein 

thrombosis of the lower extremities in patients with isolated and severe combined 

abdominal trauma. 

While studying the risk factors for venous thrombosis and embolism, attention 

was paid to the significant increase in the number of episodes of venous thrombosis 

in the elderly patients, in particular, on reaching the age of 50, the risk of deep vein 

thrombosis increases twice (p<0.05), 62 years of age – 8 times (p<0.05). 

History of venous thrombosis had significant value in 71.4% of the injured, 

which is clear from the standpoint of the pathogenesis of the development of these 

complications. However, the diagnosis of thrombophilic states is still problematic, 

because of the impossibility of its routine use in all patients, given the expensive 

technology. 

An analysis of the relation of concomitant diseases, which was found in      

47.1 %, before the occurrence of deep vein thrombosis in the postoperative period, 

established a reliable effect of atrial fibrillation (before surgery – 5.6 % vs. 79.8 %,   
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p<0.05, and after it – 11.1 % vs. 8.1 %, p<0.05) and decompensated cardiovascular 

insufficiency (11.1 % vs. 79.8 %, p<0.05). 

During investigation of standard laboratory parameters, special attention was 

paid to the enhanced study of the hemostasis. We had outlined several reliable 

indicators, which are both informative and available in most inpatient settings: Lee-

White blood clotting time, plasma prothrombin time, venous hematocrit, prothrombin 

index, platelet count. 

Body mass index had a substantial impact on potentiation of blood clot 

formation, with the highest association in patients with index value over 28, among 

which deep vein thrombosis was verified in 63 % of cases. 

The research has proven that the time from injury more than 6 hours is a 

threshold for potentiation of thrombus formation (p<0.05) due to the activation of 

hypovolemia, stress, pain and adynamia. 

Correlation analysis had indicated on a direct high-level positive correlation 

between the severity of the injury (ISS over 21 and AIS over 3 points) and the risk of 

venous thrombosis and embolism, which was observed during the first 7 days of 

hospital stay. Given the high degree of correlation of postoperative immobilization 

for more than 48 hours with the development of venous thrombosis and embolism, 

the indicator was introduced into the general scale for determining the degree of risk 

of postoperative deep vein thrombosis in patients with isolated and severe combined 

abdominal trauma. 

Significant influence of the duration of surgical operation on the occurrence of 

venous thrombosis and embolism has been confirmed in case of duration of operation 

for more than 60 minutes, more than 160 minutes – deep vein thrombosis was 

detected in more than half of the injured (p<0.05). 

Significant predictors, established by monofactor analysis, were calculated by 

regression sequential multivariate analysis of Wald. The numeric range was localized 

from -5.5 to + 7.5 in the preoperative and from -8.5 to +6.5 in postoperative periods. 

Maximum prognostic values – time from injury for more than 6 hours, duration of 

surgery for more than 160 minutes, history of venous thrombosis and embolism, age 

of the injured over 50, body mass index over 28, severity of injury on the ISS scale 

over 21 points, AIS – more than 3 points, postoperative immobilization for more than 

48 hours. 

Using statistical analysis, a dynamic prognostic scale was developed that 

contains a list of risk factors for deep vein thrombosis before and after surgery, their 

prognostic value is given in scores. We used clinical-laboratory, instrumental, 

sociological and statistical methods of research. 

Using the ultrasonic compression angioscanning of the veins of the lower 

limbs, we studied the nature of deep vein thrombosis. The predominance of the 

proximal thrombosis was revealed (in retrospective study – 34 (80.9 %), prospective 

– 20 (74.1 %). 

The scale of prediction of the risk of deep vein thrombosis in patients with 

isolated and severe combined abdominal trauma was tested on a control group of     

57 patients. It had shown sensitivity of 83.3 % and specificity – 76.5 %. The 
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introduction of elaborated dynamic prognostic scale for assessing the risk of deep 

vein thrombosis and the method of prophylaxis in patients with isolated and severe 

combined abdominal trauma allowed to significantly reduce the incidence of venous 

thrombosis and embolism in the injured patients from 25.9 % to 7.1 % (p<0.05). 

 

Key words: isolated abdominal trauma, severe combined abdominal trauma, 

venous thrombosis and embolism, deep vein thrombosis, pulmonary artery 

thromboembolism, method of risk assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 

 

ВТЕ Венозні тромбози та емболії 

НМГ Низькомолекулярні гепарини 

ТЕЛА Тромбоемболія легеневої артерії 

ТГВ Тромбоз глибоких вен 

AIS Abbreviated Injury Scale 

ISS Injury Severity Score 

NYHA New York Heart Association 

 


