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АНОТАЦІЯ 

Бохонко Р. Л. Профілактика та лікування тромбогеморагічних 

ускладнень в хірургії ізольованої та поєднаної травми живота. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія» (222. Медицина). – 

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. Венозні тромбози та емболії, з огляду на високу їх 

частоту та схильність до розвитку клінічно прихованих фатальних ускладнень, 

є одним з найвпливовіших факторів, який зумовлює значне зростання 

летальності і економічних витрат у травмованих. Відтак, вирішального 

значення при ізольованій та тяжкій поєднаній травмі набуває можливість 

прогнозування венозних тромбозів та емболій і застосування своєчасних 

профілактичних заходів. Проте, визначення ранніх та об’єктивних 

прогностичних критеріїв, а також диференційований підхід до профілактики 

цих ускладнень, здебільшого мають рекомендаційний характер.  

Для вирішення вищезгаданих проблем проведено сотні досліджень, 

впроваджено у практику понад 20 світових рекомендацій профілактики 

венозних тромбозів та емболій, затрачено величезні кошти на проведення 

наукових досліджень та профілактику, лікування й реабілітацію пацієнтів з 

тромбозом глибоких вен та тромбоемболією легеневої артерії. Такий підхід 

дав змогу вивчити різноманітні способи оцінки ризику, впровадити 

диференційовані заходи профілактики як специфічної так і неспецифічної. 

За ходом виконання дослідження та опрацювання вибірки із 105 

травмованих проспективної групи з ізольованою й тяжкою поєднаною 

травмою живота, яких оперовано за період з 2012 до 2015 рр., верифіковано 27 

(25,7 %) випадків тромбозу в басейні нижньої порожнистої вени, з яких 10 
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(37,0 %) проявились клінічно, а саме набряком кінцівки, пастозністю та 

больовим синдромом. Решта (17 – 63,0 %) випадків тромбозу глибоких вен 

нижніх кінцівок перебігали безсимптомно та верифіковані при 

ультразвуковому компресійному ангіоскануванні вен нижніх кінцівок. 

Тромбоз гомілкових вен та суральних синусів знайдено 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. 

Методом ультразвукового компресійного ангіосканування вен нижніх 

кінцівок діагностовано локалізацію тромбозу глибоких вен. Встановлено 

переважання проксимального тромбозу (ретроспективне дослідження –          

34 (80,9 %), проспективне – 20 (74,1 %)).  

У 6 (22,2 %) випадках виявлено ембологенну флотацію, в яких 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 тромбоемболії легеневої артерії не було.  

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 у постраждалих з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота. 

При вивченні факторів ризику венозних тромбозів та емболій звертає на 

себе увагу достовірне збільшення кількості епізодів венозних тромбозів у 

травмованих старших вікових груп, зокрема, при досягненні 50-річного віку 

ризик тромбозу глибоких вен зростає 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. Однак проблематичною насьогодні залишається 

діагностика тромбофілічних станів, внаслідок неможливості рутинного її 

застосування у всіх постраждалих з огляду на дороговартісну технологію. 
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Аналіз відношення супровідної патології, яку виявлено у 47,1 % 

пацієнтів 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 – 11,1 % vs 8,1 %, р<0,05) та декомпенсованої 

серцево-судинної недостатності (11,1 % vs 79,8 %, р<0,05).  

Вивчаючи стандартні лабораторні показники, особливу увагу приділено 

розширеному дослідженню системи гемостазу. Виокремлено істотні 

показники, які є інформативними та доступними у більшості стаціонарів: час 

зсідання крові за Lee-White, протромбіновий час плазми, венозний гематокрит, 

протромбіновий індекс, кількість тромбоцитів.  

Вагомий вплив на потенціювання тромбоутворення має індекс маси тіла, 

причому найвищий зв’язок відзначено у травмованих з його показником  

понад 28, серед яких тромбоз глибоких вен верифіковано у 63 %.  

Дослідженням доведено, що період часу від отримання травми понад      

6 годин є пороговим для потенціювання процесів тромбоутворення (р<0,05), 

внаслідок активацієї процесів гіповолемії, стресу, болю та адинамії.  

Кореляційний аналіз вказав на пряму високорівневу позитивну 

залежність між тяжкістю отриманої травми (r=0,20, р<0,05) (ISS понад 21 бал 

та AIS понад 3 бали) і ризиком виникнення венозних тромбозів та емболій, що 

зафіксовано впродовж перших семи діб перебування травмованого у 

стаціонарі. Враховуючи високий ступінь кореляції післяопераційної 

іммобілізації понад 48 годин з розвитком венозних тромбозів та емболій, 

показник впроваджено у загальну шкалу визначення ступеня ризику 

післяопераційних венозних тромбозів та емболій у пацієнтів з ізольованою і 

тяжкою поєднаною травмою живота. 

Сигніфікантний вплив тривалості операційного втручання на 

виникнення венозних тромбозів та емболій 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).  
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Сигніфікантні предиктори, встановлені монофакторним аналізом, 

обчислено регресійним послідовним багатофакторним аналізом Вальда. 

Числовий діапазон локалізований від -5,5 до +7,5 у передопераційному 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 венозних тромбозів та емболій в 

анамнезі, вік травмованих понад 50 років, індекс маси тіла понад 28, тяжкість 

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

іммобілізація (ліжковий режим) понад 48 годин. 

Відтак, 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. Шкалу апробовано на контрольній групі            

57 травмованих. 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 диференційованої профілактики у пацієнтів з ізольованою та тяжкою 

поєднаною травмою живота дало змогу сигніфікантно знизити частоту цих 

ускладнень з 25,7 % до 7,1 % (р<0,05).  

Ключові слова: ізольована травма живота, тяжка поєднана травма 

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

легеневої артерії, спосіб оцінки ступеня ризику. 

 

ANNOTATION 

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» 

(doctor of philosophy) in speciality 14.01.03 «Surgery» (222. Medicine). – Lviv 
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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 

(37.0 %) of which manifested by edema and pain in the limb. The remaining       

(17-63.0 %) 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. 

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). 
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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 %, 

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 (r=0.20, р<0.05) (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. 
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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 

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 25.7 % 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. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Надання медичної допомоги постраждалим з 

ізольованою та ТПТЖ, діагностика, прогнозування та профілактика 

ускладнень залишаються першочерговими завданнями для спеціалізованих 

центрів України і за кордоном [1, 8, 18, 23, 27, 36, 37, 67, 93, 124]. Згідно з 

повідомленнями літератури, у структурі травм мирного часу частка ТПТЖ 

становить 5-20 %, а її наслідки призводять до інвалідизації 25,2 % 

травмованих [79, 139]. ТПТЖ є третьою (після серцево-судинних та 

онкологічних захворювань) у загальній структурі летальності і посідає перше 

місце серед осіб до 40 років [24, 49, 84, 131].  

ВТЕ – одне з найтяжчих і життєво загрозливих ускладнень у клінічний 

медицині, яке проявляється ТГВ або/і ТЕЛА. Існуючі дані дозволяють 

стверджувати, що майже у 25 % населення світу в той чи інший період життя 

виникають ВТЕ. В умовах багатопрофільного стаціонару ВТЕ виявляють у 15-

20 на 1000 пацієнтів [12]. У багатьох травмованих ТГВ нижніх кінцівок і 

ТЕЛА виникають одночасно, а їх клініка перебігає безсимптомно [104, 133]. У 

75 % спостережень при ТГВ нижніх кінцівок існує прихована ТЕЛА [112, 

139]. Виникнення ТЕЛА у 80 % пацієнтів призводить до летального висліду. 

За даними патолого-анатомічних досліджень, ТЕЛА виявляють у 7,2-16 % 

пацієнтів, з яких в 50-100 хворих на 100 000 населення за рік вона є причиною 

смерті [168, 179]. У 300 хворих на 100 000 населення перенесений раніше 

венозний тромбоз є причиною утворення трофічних виразок нижніх кінцівок. 

Після гострого порушення мозкового кровообігу і ортопедичних втручань 

ТГВ виникає більш, ніж у 50 % пацієнтів. Після хірургічних втручань на 

органах черевної порожнини та грудної клітки ТГВ виникає у 33 % пацієнтів 

[111, 133, 143].  

У США та ЄС частота виявлення ТГВ щороку становить майже 160 на 

100 000 населення, підтверджена даними патологоанатомічного дослідження – 
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50 на 100 000 [128, 168, 169, 171, 179, 186, 197]. Трофічні венозні виразки 

діагностують у 300 на 100 000 населення, при цьому майже 25 % з них 

виникають внаслідок ТГВ [90, 91]. Загальні витрати на лікування ХВН у 

країнах ЄС щороку сягають 600-900 млн. €, що становить 1-2 % загального 

бюджету охорони здоров’я, а у США – 3 млрд. доларів [124, 139, 143]. 

В Україні щорічно реєструють близько 260 випадків ТГВ та їх 

ускладнень на 100 000 населення з летальністю від ТЕЛА на рівні 20-25 % [12, 

14, 30, 35, 50, 60, 90, 91]. Тяжким вислідом ТГВ будь-якої локалізації є ПТФС, 

який виникає у 29-79 % хворих і призводить до формування трофічних 

виразок у 300 пацієнтів на 100 000 осіб, що становить 25 % від усіх активних 

виразок [80, 81, 108, 159]. Близько 5 % населення США (6-7 млн.) мають тяжкі 

прояви ПТФС, у тому числі 400-500 тис. з них отримують лікування з приводу 

трофічних виразок [91, 158, 186].  

Прогресування ПТФС супроводжується утворенням трофічних виразок, 

які складають 19,7 % від усіх виразок венозної етіології. Результати 

проведеного на Україні епідеміологічного дослідження «ДЕТЕКТ» (2005 р.) 

показали, що, на відміну від США і країн ЄС, де венозні трофічні виразки 

виникають рідко і переважно в людей, старших за 70 років, у нашій країні такі 

ускладнення спостерігають у осіб працездатного віку – від 40 до 60 років. 

Трофічні виразки в цих пацієнтів мають переважно великі розміри і 

відрізняються рецидивуючим перебігом, що істотно погіршує якість життя, 

знижує працездатність і нерідко стає причиною інвалідності [14, 81, 90, 91, 

186]. 

У США щорічно реєструють близько 201 тис. нових випадків ТГВ і 

ТЕЛА як проявів венозного тромбоемболізму, з них тільки ТГВ – 107 тис. і 

ТЕЛА – 94 тис. випадків. З 201 тис. хворих на венозний тромбоемболізм 30 % 

помирають упродовж 30 днів, причому п’ята частина хворих – раптово від 

ТЕЛА [111, 128, 139, 168, 169, 179, 180, 197]. 

Соціальні та економічні аспекти проблеми ВТЕ привертають увагу 

фахівців країн ЄС та США [104, 121, 143, 163]. Близько 10% післяопераційних 
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випадків смерті зумовлені ВТЕ. Основним питанням залишається оцінка 

реального ризику ВТЕ. Починаючи з 1986 р., ACCP запропоновано 9 

консенсусів з профілактики та лікування венозного тромбозу і ТЕЛА [103, 

106, 107, 136, 153, 170, 178].  

Несвоєчасне встановлення діагнозу ТГВ спричиняє високий ризик 

летального висліду та тривалий перебіг захворювання внаслідок 

прогресування процесу, ймовірності виникнення ТЕЛА, довготривалого 

перебігу післятромботичного процесу у 50 % спостережень [111, 139, 168, 179, 

189]. 

Масивний тромб, мігруючи переважно з системи нижньої порожнистої 

вени до легеневої артерії, спричиняє оклюзію судин її русла, що проявляється 

гострою серцево-судинною та легеневою недостатністю. Діагностика 

ембологенного венозного тромбозу та ТЕЛА, 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.  

ТГВ нижніх кінцівок і ТЕЛА є частими ускладненнями у постраждалих з 

ізольованою та ТПТЖ [8, 33, 38, 51, 58, 71, 128, 145]. Несприятливими 

факторами у післяопераційному періоді є крововтрата з анемією та гнійно-

септичні ускладнення. Незважаючи на успіхи діагностики, профілактики та 

лікування тромбозів, кількість рандомізованих багатоцентрових досліджень 

ВТЕ у постраждалих з ізольованою та ТПТЖ є недостатньою, а існуючі світові 

стандарти і рекомендації мають суперечливий характер [11, 57, 70, 106, 117, 

133, 153, 199].  

Залишаються актуальними питання початку профілактики ВТЕ у 

травмованих з геморагічним шоком, проведення її перед операцією з 

можливою коагулопатією, діагностики змін системи гемостазу [9, 139, 168, 

179, 189, 197, 204]. 
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Статистично доведено, що травмовані мають один з найвищих ризиків 

розвитку ВТЕ [111, 128, 146, 147, 150, 170, 183]. Високий відсоток цього 

ускладнення пояснюють розвитком коагулопатії споживання, в основі якої 

лежить ДВЗ-синдром, депресія фібринолітичної системи, підвищення 

тромбопластин-тромбінової активності та зниження концентрації 

антитромбіну ІІІ [16, 21, 58, 66, 71, 73]. Ця стадія короткочасна і швидко може 

перейти у стадію гіпокоагуляції, яка призводить до тромбоцитопенії та 

виснаження плазмових коагуляційних факторів, перетворення фібриногену в 

ПДФ та РКМФ, 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 

ТПТЖ, та терміни проведення медикаментної профілактики ВТЕ надзвичайно 

складно [22, 38, 51, 60, 70, 104, 112, 168, 176]. 

Правильний діагноз і своєчасно розпочате лікування ТГВ забезпечують 

зниження безпосереднього та раннього ризику. Помилкове встановлення 

діагнозу зумовлює призначення неадекватного лікування із значними 

витратами коштів. При застосуванні тільки клінічного обстеження, навіть 

якщо воно стандартизоване, ймовірність «невиявленого» ТГВ не перевищує  

10 %, в той час як ризик помилкового діагнозу становить 70 % [9, 139, 186, 

197]. 

Практичне значення проблеми ВТЕ визначається постійним 

збільшенням частоти ТГВ і ТЕЛА у постраждалих з ізольованою та ТПТЖ, 

особливо після ургентних хірургічних операційних втручань [9, 50, 51, 60, 70, 

169, 179]. 

Слід пам’ятати, що 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 надання ефективної спеціалізованої медичної 

допомоги (майже 50 % хворих з масивною ТЕЛА помирають упродовж 30 хв. 
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від моменту її виникнення) свідчать, що основою в боротьбі з цією патологією 

є профілактика [60, 70, 136, 168, 176, 197]. 

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

Робота є узагальненням 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). Здобувач є співвиконавцем цих 

науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є покращання 

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 ТГВ у постраждалих з ізольованою та ТПТЖ шляхом 

проведення скринінгу методом ультразвукового компресійного 

ангіосканування вен нижніх кінцівок. 

2. Виокремити фактори ризику, які впливають на розвиток ТГВ 

нижніх кінцівок у пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ. 

3. Опрацювати об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу 

ступеня ризику ВТЕ у травмованих з ізольованою та ТПТЖ на основі 

встановлених предикторів цих ускладнень. 

4. Оптимізувати профілактику венозних тромбозів у пацієнтів з 

ізольованою та ТПТЖ на основі опрацьованої об’єктивізованої  

динамічної прогностичної шкали ступеня ризику ВТЕ. 
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5. Вивчити наслідки лікування ТГВ у травмованих з ізольованою та 

ТПТЖ в найближчому та віддаленому післяопераційному періоді  

Об’єкт дослідження: венозні тромбози та емболії. 

Предмет дослідження: тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок у 

постраждалих з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота. 

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
®
), РКМФ, УЗКАС вен нижніх кінцівок, УЗД ОЧП, 

ехокардіографія та варіабельність серцевого ритму, вивчення факторів ризику 

ВТЕ методом анкетного тестування, статистична обробка результатів 

дослідження (програмне забезпечення Microsoft Excel та Statistic for Windows). 

Наукова новизна отриманих результатів. Методом 

мультифакторного аналізу вперше встановлено 4 незалежних чинники 

виникнення ТГВ 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 іммобілізації (ліжковий режим) 

понад 48 год.) періодах у травмованих з ізольованою і ТПТЖ. 

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 постраждалих з ізольованою та ТПТЖ. Запропонований 
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алгоритм обстеження (УЗКАС вен нижніх кінцівок, моніторинг показників 

гемостазу) дає змогу верифікувати прихований ТГВ та визначити 

показання до його лікування. Одержані результати пройшли клінічне 

випробування у клінічних відділеннях кафедри загальної хірургії та 

впроваджено в роботу хірургічних відділень 8-ї міської клінічної лікарні м. 

Львова, Луцької районної лікарні, Червоноградської міської лікарні, 

Бродівської центральної районної лікарні, Нововолинської центральної 

міської лікарні, Бібрської районної 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 травмованих та 

їх обстеження, приймав участь у лікуванні даних пацієнтів. Створив 

об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу оцінки ступеня ризику ВТЕ у 

постраждалих з ізольованою та ТПТЖ, 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-практична конференція 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-практична конференція 

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-практична конференція 

«Сухарєвські читання», (Київ, 2014), конференція асоціації судинних 

хірургів, флебологів та ангіологів України: «Сухарєвські читання» (Київ, 
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2016), науково-практична конференція з міжнародною участю І-й 

Буковинський хірургічний форум: «Попередження ускладнень в 

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

міждисциплінарна конференція 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 (4 – входить в 

наукометричну базу даних), 1 – у інших публікаціях, 1 тези з доповіддю у 

матеріалах науково-практичної конференції. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 157 

сторінках друкованого тексту, з яких 121 сторінка 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.  
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНИХ 

ТРОМБОЗІВ І ЕМБОЛІЙ У ХІРУРГІЇ ІЗОЛЬОВАНОЇ ТА ТЯЖКОЇ 

ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Проблема венозних тромбозів та емболій в медичній практиці 

 

ВТЕ – одне з частих, складних для виявлення та попередження 

ускладнень, яке нерідко призводить до летального висліду, що потенціює 

важливість цієї проблематики. Здебільшого вони перебігають у вигляді ТГВ та 

ТЕЛА. Щороку ТГВ виникає у 4,5-9,5 з 10 000 мешканців країн ЄС [128, 139, 

143, 171], зокрема, у Німеччині венозні тромбози реєструють у 1 з 1000 

жителів. Епідеміологічні дослідження, проведені у Швеції, показали, що в цій 

країні щорічно відбувається 160 випадків нових або повторних випадків ТГВ 

на 100 000 населення [145, 168, 169]. 

У США щороку прижиттєво виявляють близько 2,5 мільйони випадків 

ТГВ. У 650 тис. – 700 тис. пацієнтів ТГВ призводить до ТЕЛА, що становить 

26-28 % [104, 111, 179, 186]. Однак, ця кількість насправді є більшою, оскільки 

не враховано пацієнтів з клінічно не діагностованою ТЕЛА [139]. У Німеччині 

кожного ріку на лікуванні перебуває близько 128 тис. хворих з ТГВ, з яких 

майже 30 тис. пацієнтів помирає від ТЕЛА [104]. У Франції щорічно 

реєструють від 13 тис. до 56 тис. нових випадків ТГВ з реальною загрозою 

розвитку ТЕЛА [171]. Але навіть якщо у пацієнтів з ТГВ виникає ТЕЛА, 

розпізнати її клінічно вдається тільки у 10-50 % випадків. За деякими даними, 

частота виникнення «безсимптомної» ТЕЛА сягає 40-60 % [112, 117, 128, 133, 

152]. Серед пацієнтів з діагностованим ТГВ у 32-45 % є висока ймовірність 

розвитку ТЕЛА. Дані медичної статистики країн ЄС свідчать про стабільно 

високу частоту виникнення венозної тромбоемболічної хвороби, яка включає 



24 

 

ТГВ у поєднанні з ТЕЛА, що зустрічається від 1 до 1,6 на 1000 жителів у рік 

[143, 145, 146, 155, 171]. 

Дотепер – летальність від ТЕЛА навіть в країнах ЄС залишається досить 

високою. Отож, в Англії від цієї хвороби помирає 0,9 % від усіх 

госпіталізованих хворих, у Франції з 80 тис. пацієнтів з ТЕЛА, помирає 20 

тис., у США з 600 тис. – 200 тис. [104, 111, 136, 139, 168, 186]. Повторні 

тромбоемболічні ускладнення впродовж першого року виникають приблизно у 

10 % пацієнтів з летальністю близько 20 % [112, 167, 179]. 

Орієнтуючись на показники інших країн з урахуванням чисельності 

населення та кількості хірургічних втручань, можна констатувати, що 

захворюваність проксимальними ТГВ нижніх кінцівок в Україні становить 160 

випадків на 100 000 населення щорічно з частотою виникнення фатальної 

ТЕЛА – до 50 випадків. ТЕЛА виявляють приблизно у 0,15-0,20 % населення, 

з яких 10 % щорічно помирає [166]. ТГВ нижніх кінцівок вважають основною 

причиною ТЕЛА, яка виникає у 40-66 % пацієнтів після хірургічних операцій і 

у 22-26 % хворих терапевтичного профілю [111, 185, 186, 197]. У 35 % таких 

пацієнтів спостерігається рецидивуюча форма цього ускладнення з 

формуванням вираженої хронічної легеневої гіпертензії. Летальність при 

масивній ТЕЛА сягає в середньому 28 % [51, 60, 70, 77, 104, 179]. 

ВТЕ характеризуються складністю діагностики та лікування і високою 

летальністю. Водночас, ВТЕ на сьогодні вважають проблемою, яка найбільше 

з усіх піддається профілактиці, тому основним питанням залишається оцінка 

ризику виникнення, а відтак – диференційованого підходу до цього. 

Незважаючи на численні багатоцентрові рандомізовані дослідження, видання 

дев’яти рекомендацій ACCP [178, 199], прийняття Українського національного 

консенсусу, стандартів профілактики тромбоемболічних ускладнень в хірургії 

[3, 11, 56, 78, 82], проблема зменшення частоти ВТЕ у світі в цілому та Україні 

зокрема досі далека від вирішення. 

Практична значущість проблеми полягає у постійному збільшенні 

частоти ТЕЛА при різноманітних патологічних станах, зростанням числа ВТЕ 
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після невідкладних операційних втручань [50, 51, 60, 67, 168, 179]. 

Особливістю цих станів є безсимптомномний їх перебіг, що спостерігається у 

80 % випадків, причому статистичні дані враховують в основному масивну 

ТЕЛА, яка призводить до летального висліду [70, 77, 80, 90, 121, 169, 186]. 

В 1865 році R. Virchow вперше описав поєднання патологічних факторів, 

які є основними пусковими механізмами внутрішньосудинного утворення 

тромбів і відомих, як тріада Вірхова [72]. Вона включає в себе зміну 

властивостей крові (стан гіперкоагуляції), травму стінки судини (ушкодження 

ендотелію) та сповільнення плину крові (стаз). Подальший розвиток науки про 

тромбоутворення показав, що компоненти тріади Вірхова не є рівнозначними і 

значення кожного з них дотепер є предметом дискусії [21, 74]. Для появи ВТЕ 

необхідне існування хоча б двох з цих ознак. Основними факторами, які 

спричиняють виникнення ВТЕ, є іммобілізація, травма, хірургічне втручання, 

інфекція, післяпологовий період, а також вік, ожиріння, злоякісні 

новоутворення, перенесені в анамнезі тромбози, варикозні зміни вен, 

дегідратація, гормональна терапія [50, 77, 112, 121, 139, 146, 159]. 

Розглянувши механізми гемокоагуляції і гемостазу, стає очевидно, що 

тромбоз виникає тоді, коли порушується баланс між тромбогенними 

факторами та захисними реакціями [56, 58, 71, 116, 123, 144, 169, 191]. 

Захисні механізми включають: 

1) атромбогенні властивості інтактного ендотелію 

2) нейтралізацію активованих факторів коагуляції природніми 

інгібіторами 

3) вимивання та розведення активованих факторів коагуляції або 

переривання агрегації тромбоцитів плином крові 

4) функцію фібринолітичної системи 

5) інактивацію активованих факторів коагуляції печінкою 

Аналіз перелічених механізмів свідчить про необхідність існування 

багаточисельних «вузлових моментів» в ініціації тромбозу, які розділяють на 

вроджені та набуті фактори. Венозний тромбоз є доволі динамічним процесом, 
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який проходить певну еволюцію, від характеру якої залежать функціональні 

можливості ушкодженої кінцівки, прогноз працездатності, а інколи й життя 

пацієнта [51, 60, 70, 112, 139, 186]. 

За відсутності лікування можливі наступні варіанти: 

1) спонтанний лізис тромба 

2) прогресування процесу тромбоутворення з розповсюдженням 

тромбозу у проксимальному та/чи дистальному напрямку 

3) відрив тромба або його частини та міграція за плином крові, яка 

завершується емболією судин малого кола кровообігу 

4) організація тромботичних мас з наступною реканалізацією ураженої 

вени або формуванням стійкої її оклюзії 

5) рецидив тромбозу у тому чи іншому судинному регіоні  

Вислід венозного тромбозу багато в чому залежить від характеру та 

ефективності проведених лікувальних і профілактичних заходів. Висока 

розповсюдженість та відсутність тенденції до зниження частоти венозного 

тромбозу і ТЕЛА пов’язані із зростаючим числом операційних втручань та 

розширенням їх обсягу, незважаючи на проведення програми профілактики 

ВТЕ. Помітну роль відіграють такі фактори, як зростання серед населення 

числа осіб старших вікових груп, збільшення транспортного, промислового та 

побутового травматизму, гіподинамія, а також недотримання заходів 

профілактики ВТЕ лікарями стаціонарів і поліклінік [50, 60, 77, 80, 175, 183, 

194]. Ризик виникнення венозних тромбозів різко збільшується з віком: якщо в 

осіб молодших 40 років захворюваність становить 1 на 10 000 жителів, то у 

віці понад 75 років – вона збільшується до 1 на 100 [62, 111, 112, 137, 139]. В 

осіб понад 75 років частота ВТЕ в 2 рази вища, ніж в осіб від 60 до 74 років 

[51, 70, 139, 166, 169, 179]. Таку різницю в частоті ВТЕ пов’язують з впливом 

не одного, а комбінацією кількох несприятливих факторів. З одного боку, зі 

зростанням віку значно знижується мобільність пацієнта, більш вираженими 

стають порушення кровоплину і венозний стаз, зменшуються еластичність та 

тонус судинної стінки за рахунок структурних змін, що посилює тромбогенну 
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дилятацію вен, яка прогресує. Функціональні зміни в системі гемостазу 

обумовлюють розвиток «передтромботичного» стану, який проявляється 

підвищенням зсідання та зниженням фібринолізу [21, 33, 58, 60, 73, 116]. 

Стан виникнення ВТЕ в оперованих пацієнтів формується під впливом 

групи внутрішніх та зовнішніх факторів [9, 30, 38, 60, 77, 134, 147, 195]. 

До першої групи належать спадкові та набуті (вторинні) тромбофілічні 

стани. Вроджену схильність до тромбоутворення спостерігають досить рідко, 

але повинна бути прийнята до уваги у пацієнтів, які мали епізод тромбозу у 

відсутності провокуючих факторів до 40 років, повторний ТГВ і відповідний 

сімейний анамнез. Частота вродженої тромбофілії у хворих з ТГВ складає 

приблизно 8 %. Крім того, схильність до ТГВ має місце при окремих набутих 

гематологічних порушеннях, таких як антифосфоліпідний синдром і 

мієлопроліферативні захворювання. 

Частота розвитку тромбозу нижньої порожнистої вени, за даними 

A.A.Nikolaides і A.K. Kakkar [168], складає 35 % після великих операцій, при 

онкологічних захворюваннях – 40 %. За даними цих же авторів, існує ще низка 

факторів, при яких ризик виникнення ВТЕ є достатньо високим. Отож, у 

хворих похилого і старечого віку (61-80 років) цей показник сягає 45 %, при 

ожирінні – 48 %, при наявності варикозної хвороби вен – 56 %, при ТГВ в 

анамнезі – 68 %, при емболії легеневої артерії в анамнезі – 98 % [169]. 

Ступінь ризику ВТЕ залежить від характеру лікування, типу анестезії, 

тривалості ліжкового режиму до і після операції, рівня дегідратації, наявності 

гнійно-септичних ускладнень, дихальної та серцевої недостатності [9, 50, 112, 

120, 139, 143, 176, 179]. 

Згідно з сучасним уявленням, яке викладене в роботі Xu Yan [205], 

першочергове значення у виникненні ВТЕ мають порушення, як у зсідальній й 

протизсідальній, так і фібринолітичній системах. Формування тромба у венах 

обумовлене дисбалансом зазначених систем. Встановлено також, що у різних 

хворих з ТГВ присутній різний вплив окремих факторів тріади Вірхова. Роль 

структурних змін у венозній стінці залишається дискутабельною за винятком 
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випадків очевидного ушкодження її при травмі, виконання ендопротезування 

кульшового суглоба або при механічному впливі венозного катетера. 

Отримані переконливі докази того, що у тромбогенезі провідну роль 

відіграють макро- та мікроскопічні ушкодження ендотелію венозних судин 

[90, 146, 166, 177, 204]. З іншого боку, для виникнення ТГВ більш важливе 

значення має біологічне ушкодження ендотелію вени. В умовах фізіологічної 

норми ендотелій вен є атромбогенним, оскільки він продукує ряд речовин, які 

перешкоджають тромбоутворенню. До них відносять простагландин Е, 

тромбомодулін, t-PA і глікозаміногліканові кофактори антитромбіну. При 

появі умов, що сприяють тромбоутворенню, ендотелій стає тромбогенним за 

рахунок продукції тканинного фактора коагуляції, фактора Віллебранда та 

фібронектину [21, 123]. 

У ранній фазі до цього процесу підключаються лейкоцити, які стають 

ключовими медіаторами ушкодження ендотелію і розвитку гіперкоагуляції. 

При цьому спостерігається їх адгезія та міграція, які призводять до посилення 

дезінтеграції ендотеліального шару і підвищення його проникності. 

Одночасно починають активно діяти цитокіни, зокрема інтерлейкін 1 (ІL-1), 

що викликає збільшення експресії тканинного фактора та зменшення 

активності протеїну С. Хоча більшість венозних тромбозів виникає в ділянках 

низької швидкості кровоплину, якщо концентрація факторів коагуляції 

знаходиться на стабільно низькому рівні, то лише уповільнення кровоплину 

або його зупинка не призводять до тромбоутворення. Припинення кровоплину 

завжди полегшує адгезію лейкоцитів і викликає гіпоксію клітин ендотелію, що 

передує коагуляції. Найважливіша роль цього чинника полягає у створенні 

умов для накопичення активованих факторів коагуляції в ділянках вен, 

сприятливих для тромбоутворення [16, 21, 121, 123, 162]. Таким чином, 

припинення кровоплину може бути фактором, що сприяє запуску інших 

реакцій, які необхідні для виникнення тромба. Порушення рівноваги з боку 

системи коагуляції є не менш важливим чинником, що діє при гострих ТГВ. 

Формування тромба зазвичай обмежене тими ділянками вени, в яких 
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порушено динамічну рівновагу між активаторами та інгібіторами зсідання з 

одного боку, та фібринолізу – з іншого. Як правило, передтромботичний стан є 

результатом надмірної активації системи гемостазу. Для оцінки стану 

зсідальної системи доцільно визначати побічні продукти, які утворюються у 

процесі реакції активації тромбіну: фрагменти протромбіну (1+2), фібрино-

пептид А і комплекс тромбін-антитромбін [22]. Згідно сучасним уявленням 

про формування тромба, спочатку зміни відбуваються у внутрішньому шарі – 

інтимі венозної судини, утвореного клітинами ендотелію. В результаті 

ушкодження цих клітин з’являються непокриті ендотелієм місця 

субендотеліального шару, які сформовані волокнами колагену. У цих ділянках 

осідають циркулюючі в крові тромбоцити і починається їх адгезія. Реакція 

адгезії прискорюється під впливом фактора Віллебранда за участю 

аденозинфосфату, фібриногену і тромбоксану А. Останній спричиняє зміну 

структури комплексів глікопротеїнів II b – III a тромбоцитів, що призводить 

після їх адгезії до формування згустка, який містить фібрин і тромбоцити [16, 

21, 123]. Утворення фібрину є складним процесом, у якому беруть участь 

відомі фактори зсідання крові. Розрізняють ендогенний та екзогенний шляхи 

активації цього процесу. Ендогенний шлях полягає в активації протеїнів-

факторів зсідання крові в умовах їх контакту зі структурними елементами 

субендотеліального шару стінки вени. До таких протеїнів відносять ХІ і ХІІ 

фактори, тканинний тромбопластин, фактори зсідання крові V, VIII, X, а 

також прекалікреїн та високомолекулярні кініногени. Екзогенний шлях 

починається з моменту вивільнення тканинного тромбопластину в результаті 

ушкодження стінки судини під час операції або травми. Різноманітні реакції, 

якими супроводжуються обидва шляхи, призводять до перетворення 

протромбіну в тромбін, а потім фібриногену у фібрин. Паралельно системі 

зсідання крові функціонує протизсідальна система, яка складається з TFPI, 

протеїну С, протеїну S, активованого протеїну С, антитромбіну III. 

Перетворення неактивного плазміногену в активний плазмін настає тільки за 

участі активаторів, особливо t-PA. Крім цього, фактор XII непрямим чином 
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індукує активацію фібринолітичної системи [9, 16]. Механізм дії антитромбіну 

III полягає в активації фактора Ха [62, 123]. Протеїн стримує активацію 

фактора V, а протеїн C є кофактором, який впливає на швидкість цієї реакції. 

Разом з тим, у деяких пацієнтів виявлено резистентність до активованого 

протеїну С. Вважають, що у 95 % випадків зниження чутливості до 

активованого протеїну С зумовлене точковою мутацією (заміною аргініну на 

глютамін в структурі нуклеотиду) в гені фактора V зсідання крові. Порушення 

у зсідальній системі, викликане зазначеною мутацією, призводить до 

підвищення активності системи гемостазу. Стан гіперкоагуляції при ТГВ 

пов’язують також з мутацією 20210 в гені фактора II (протромбіну) [116]. 

З іншого боку, стримуючу дію надає також фібринолітична система, 

активація якої відбувається шляхом перетворення плазміногену в плазмін. 

Останній здійснює гідроліз фібрину, який утворюється з фібриногену під дією 

фактора V і фактора VII зсідання крові [21]. Важливу роль у контролі за 

системою гемостазу відіграють інгібітори фібринолітичної системи. До них 

належить антиплазмін, який чинить протидію плазміну, а також інгібітор 

активатора плазміногену PAI-1, який діє на тканинний активатор плазміногену 

t-PA [123]. Внаслідок зазначених порушень рівноваги між зсіданням, з одного 

боку, і протизсідальною та фібринолітичною системами – з іншого, а також 

ушкодження ендотелію і уповільнення кровоплину у венозному руслі, 

утворюється згусток фібрину. Останній перетворюється у «змішаний» тромб, 

в якому розрізняють «голівку» і «хвіст». «Голівка» тромба має переважно 

білий колір, складається з тромбоцитів і лейкоцитів, та контактує з 

внутрішньою поверхнею судини. «Хвіст» тромба відрізняється від «голівки» 

червоним кольором і є згустком фібрину, який містить еритроцити. Під дією 

фактора XIII (фібринази) тромб спочатку стабілізується, потім (в природніх 

умовах) відбувається його ретракція, а також гуморальний і клітинний лізис. 

Водночас, тривають процеси сполучнотканинної організації та реканалізації. 

У результаті відбувається реканалізація тромбованого сегмента вени, проте на 

цій же ділянці судини можливий рецидив тромбозу. Тому при гістологічному 
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дослідженні поряд зі «старим» тромбом нерідко можна виявити «свіжі» 

згустки фібрину [139, 146, 183].  

Необхідно наголосити, що основним пусковим механізмом 

тромбоутворення є первинне ушкодження ендотелію венозної судини. 

Інтактний ендотелій володіє високим антитромботичним потенціалом і тому в 

нормі кров не зсідається у просвіті вени [16, 21]. Але в умовах гіпоксії, дії 

ендотоксинів і специфічних антитіл відбувається порушення зв’язків між 

ендотеліальними клітинами. Це призводить до активації і адгезії тромбоцитів 

у зоні ушкодження ендотелію і запуску контактної фази коагуляції [22]. 

Виникнення тромбозу сприяє уповільненню кровоплину у венах нижніх 

кінцівок. Особливо часто тромбоз розвивається при тривалому перебуванні 

пацієнта на ліжковому режимі, після операцій, тривалій іммобілізації нижньої 

кінцівки (гіпсова пов'язка, металоостеосинтез), при вираженій серцево-

судинній недостатності [9, 51, 60, 111, 139, 168, 169]. Сповільнення 

кровоплину при варикозній хворобі є суттєвою передумовою для 

тромбоутворення [14, 35, 53, 81, 91, 104, 138, 204].  

Як було зазначено вище, важливим пусковим механізмом 

тромбоутворення є зміна гуморальних і клітинних компонентів крові. 

Причинами гіперкоагуляції можуть бути підвищена активність тромбоцитів, 

факторів зсідання, а також зменшена активність фібринолітичної системи. 

Деякі хронічні захворювання супроводжуються підвищенням активності 

системи зсідання крові. Відзначено також зменшення концентрації інгібіторів 

зсідання крові при проведенні гормональної контрацепції, що призводить до 

підвищення ризику тромбозу в 3-4 рази порівняно з нормою [21, 22, 73]. 

В останні роки активно проводять дослідження для виявлення пацієнтів 

з ТГВ і тромбофілією [56, 62, 83, 109]. Ризик виникнення ТГВ при дефіциті 

антитромбіну III підвищується у 5 разів, дефіцит протеїну С – у 7 разів, при 

резистентності до активованого протеїну С – у 3-7 разів, мутації гена 

протромбіну – у 2,8 рази, при гіпергомоцистеїнемії – у 2-3 рази. Подальші 

дослідження дозволили виявити ряд набутих тромбофілій, при яких у крові 
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пацієнтів присутні вовчаковий антикоагулянт і антикардіоліпінові антитіла. 

Окрім зазначених тромбофілій, виявлено порушення фібринолітичної системи, 

з якими пов’язаний ризик розвитку ТГВ. До них належать дефіцит фактора 

зсідання XII, зменшення концентрації тканинного t-PA, підвищення рівня 

інгібітора активатора плазміногену PAI-1, підвищення вмісту в плазмі 

багатого гістидином глікопротеїну, дисфібриногенемія [16, 123]. 

Дані про основні види тромбофілій не тільки розширили знання лікарів 

різних спеціальностей про патогенез ТГВ, але і дали можливість розробити 

диференційовану тактику лікування пацієнтів з цим захворюванням [109, 204]. 

В ряді випадків післяопераційні ВТЕ безпосередньо пов’язані з 

розвитком ДВЗ-синдрому [73, 114, 139, 166]. Його профілактика потребує 

проведення адекватної трансфузійної терапії у період хірургічного втручання, 

а також виконання лабораторних тестів з метою раннього виявлення і 

своєчасного ефективного лікування [27]. 

Фактори ризику, які потенціюють розвиток венозного тромбозу, 

поділяють на [9, 11, 50, 53, 57, 61, 77, 82, 104, 117]: 

• вторинні, обумовлені стазом: іммобілізація (після операції), ожиріння, 

серцева недостатність, інсульт, зневоднення, справжня поліцитемія, вагітність, 

постінфарктний стан, варикозне розширення вен нижніх кінцівок; 

• вторинні, обумовлені активацією зсідання крові: велике хірургічне 

втручання більше 60 хв., тяжка травма, злоякісні захворювання, вагітність та 

післяпологовий період, пероральні контрацептивні засоби, естрогенотерапія, 

нефротичний синдром; 

• вторинні, обумовлені порушенням тромбоцитів: тромбоцитоз, 

гіперреактивні тромбоцити; 

• вторинні, обумовлені різноманітними факторами: вік, сепсис, високий 

рівень фібриногену, високий рівень фактора VII; 

• вторинні, обумовлені спадковими порушеннями гемостазу: дефіцит 

антитромбіну ІІІ, дефіцит кофактора гепарину ІІ, аномальний фібриноген та 
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плазміноген, аномальний тромбомодулін, високий рівень глікопротеїну, 

гіпергомоцистеїнемія. 

При ушкодженні судин або тканин в організмі запускається процес 

зсідання крові, який призводить до утворення тромбів. До складу тромбів 

входить фібрин, який скріплює їх компоненти між собою та утримує у місці 

утворення. Тромби утворюються всередині судин при наявності сприятливих 

факторів – ушкодження інтими судин різноманітними ендогенними та 

екзогенними факторами або антитілами, порушення локальної гемодинаміки 

(застій крові, наявність турбулентних потоків). Фібрин утворюється з 

фібриногену, який вільно циркулює в крові, під дією ферменту тромбіну. Під 

дією тромбіну також активується фактор XIII зсідання крові, який об’єднує 

між собою волокна фібрину. Під впливом утворення фібрину активується 

фібринолітична система у вигляді основного фермента фібринолізу – 

плазміну, що призводить до активації лізису фібрину та РФМК. При надмірній 

активності фібринолізу ймовірний також лізис фібриногену. На відміну від 

кінцевих продуктів розщеплення фібриногену, які представлені у вигляді 

окремих фрагментів D і E, продукти розщеплення фібрину представляють 

собою значно більші фрагменти молекули і включають у себе по два 

фрагменти D та один фрагмент Е (які ще називають доменами), тому, що 

плазмін не може розщепити ковалентний зв’язок між Д-доменами [127]. 

D-димери [98, 115, 130] – це кінцеві продукти протеолізу фібрину, який 

з’єднується з фактором ХІІІ. Різноманітні D-димер-тести мають різну 

чутливість, тому слід використовувати показники, які застосовані у 

проспективних дослідженнях. Чутливість SimpliRED
®
 та латексних 

підсилених фотометричних імунних тестів становить майже 95 %, ручних 

латексаглютинаційних – дещо нижча. Підвищений рівень D-димерів 

визначають при нетромботичних захворюваннях і станах (операція, кровотеча, 

травма, пухлина, запальні стани, вагітність), отже, їх специфічність у 

діагностиці ТГВ знижується. Метод придатний переважно для виключення 

діагнозу ТГВ, ніж для його встановлення (на основі високої чутливості і, тим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
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самим, високої позитивної оцінки). Визначення концентрації D-димерів у 

крові є першим маловитратним кроком у діагностиці ТГВ. Взаємозв’язок 

показників D-димер-тесту з тривалістю існування симптомів і можливістю 

початку антикоагулянтної терапії не встановлено. Більшу діагностичну 

цінність мають D-димер-тести для виключення рецидиву ТГВ, ніж для його 

першого прояву, оскільки результати морфологічних і гемодинамічних 

досліджень часто неоднозначні. Майже у 15 % пацієнтів наприкінці вторинної 

профілактики ТГВ або після її завершення виявляють підвищений вміст D-

димерів; відповідно, у них вищий ризик виникнення рецидиву 

тромбоутворення. Клінічна цінність цього факту не встановлена. D-димер-тест 

може допомогти виключити діагноз ТГВ, причому, чим чутливіший тест, тим 

менша кількість додаткових заходів потрібна для цього. Рекомендовано 

поєднувати клінічну ймовірність ТГВ з даними D-димер-тесту [98, 127]. 

D-димери у нормі відсутні в плазмі крові та переважно з’являються при 

активації системи зсідання [115, 130]. 
 

D-димери можуть підвищуватися у наступних випадках:  

1. Непатологічні стани: 

 паління 

 похилий та старечий вік 

 післяопераційний період 

 інвазійні маніпуляції (зокрема встановлення периферичного 

внутрішньовенного катетера). 

2. Патологічні стани: 

 травма 

 прееклампсія 

 злоякісні пухлини 

 інфекційні процеси 

 ДВЗ-синдром 

 артерійні та венозні тромбоемболії 

 фібриляція передсердь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%92%D0%97-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C
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 коронарний синдром 

 шлунково-кишкові кровотечі 

Нормальний рівень D-димерів свідчить про відсутність тромбозу у 

пацієнта. При ТЕЛА визначення D-димерів має високу чутливість (96-99 %), 

проте низьку специфічність (не більше 50 %). Цей метод дослідження має 

високу негативну діагностичну цінність при ТЕЛА, тобто дає змогу вірогідно 

виключити її у пацієнта при нормальному вмісті D-димерів. Визначення D-

димерів показано пацієнтам із низьким або середнім ризиком ТЕЛА як 

скринінговий метод обстеження, який дозволяє виключити діагноз ТЕЛА. 

Високий рівень D-димерів у кардіологічних хворих може також служити 

маркером високого ризику ТЕЛА (у пацієнтів без ознак тромбозу), як 

предиктора ВТЕ при фібриляції передсердь, як передвісника появи 

кардіогенного шоку і аритмій у хворих на інфаркт міокарду та маркером 

декомпенсації при серцевій недостатності. Діагностична цінність обстеження 

на D-димер знижується після початку антикоагулянтної терапії (як прямими, 

так і непрямими антикоагулянтами); при епізоді тромбозу, який відбувся 

понад 14 днів тому; при малих розмірах тромба; при тривалому зберіганні 

зразків плазми (понад 6 діб) та при зниженні фібринолітичної активності за 

рахунок дефіциту тканинного активатора плазміногену або високого рівня 

інгібітора активатора плазміногену [98, 115, 127, 130]. 

Форми ТГВ [3, 11, 13, 60, 70, 78, 103, 120, 197]: 

1) дистальний – зустрічається найчастіше; уражає передню та задню 

великогомілкові та малогомілкові вени; переважно перебігає безсимптомно і 

зникає спонтанно; пов’язаний з малим ризиком клінічно значимої ТЕЛА, але 

може поширюватись на проксимальні вени; 

2) проксимальний – уражує підколінні, клубові, стегнові і нижню порожнисту 

вени; зазвичай з клінічними проявами, створює високу загрозу масивної 

ТЕЛА; іноді з огляду на особливу тактику вирізняють клубово-стегнову 

форму; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%90
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3) болючий набряк – гостра форма венозного тромбозу більшості вен, по яких 

кров відтікає від кінцівки; клінічна картина перебігає з інтенсивними болями і 

масивним набряком: 

- болючий білий набряк – масивний набряк, спазм артеріол шкіри і 

сповільнення капілярного кровоплину; 

- болючий ціанотичний набряк – найтяжча форма, з високим ризиком 

гангрени кінцівки або смерті; обтурація практично усіх вен, що призводить до 

значного зростання венозного тиску, утруднення припливу крові до 

переповненого русла, як наслідок, гіпоксії тканин. 

ТГВ часто протікає безсимптомно або з мінімальною симптоматикою. 

Пацієнт може під час ходіння відчувати біль у гомілці, виникає набряк її або 

цілої кінцівки, що виглядає, як потовщення її у порівнянні з периметром. У 

випадку одностороннього тромбозу різниця становить ≥ 2 см. Пальпаторно 

підвищена чутливість або болючість при стисканні, іноді з болем кінцівки у 

стані спокою; рідко – симптом Хоманса (біль у гомілці при пасивному 

тильному згинанні стопи); потепління кінцівки; розширення поверхневих вен, 

яке зберігається при підйомі кінцівки під кутом 45°; субфебрилітет, іноді – 

гарячка (як результат запалення тканин навколо тромбованої вени). При 

болючому білому набряку шкіра кінцівки має біле забарвлення. При 

болючому ціанотичному набряку виникає масивний набряк і сильний біль у 

спокої, а в подальшому, при розвитку некрозу – чорного кольору [3, 11, 13, 35, 

70, 103, 169, 197]. 

Тромби у глибоких венах можуть підлягати фрагментації і стати 

емболами, які з плином крові потрапляють у легеневий кровообіг: 

1) свіжий тромб у глибокій вені може відірватись від стінки судини або 

фрагментуватись і, доходячи до легень, спричинити ТЕЛА; при наявності 

недіагностованого та нелікованого ТГВ може бути довготривала ТЕЛА 

дрібними фрагментами тромба, яку часто помилково діагностують, як 

пневмонію чи бронхіальну астму; 
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2) гостре порушення мозкового кровообігу або периферична емболія 

внаслідок перехресної емболії, якщо функціонує шунт між правим і лівим 

передсердям (напр., відкритий овальний отвір); 

3) ПТФС та легенева гіпертензія; у 2/3 пацієнтів, пролікованих з 

приводу ТГВ, розвивається організація тромба і часткова реканалізація судини 

(лише у 1/3 виникає спонтанний тромболізис). Наслідком може бути ХВН і 

ПТФС у послідовності: організація тромба → ушкодження клапанів → 

рефлюкс → гіпертензія [14, 80, 159, 175, 179]. 

Економічні затрати на діагностику та лікування ВТЕ мають стійку 

тенденцію до збільшення у всьому світі. Крім того, слід враховувати 

матеріальні та моральні втрати від тривалого й не завжди успішного лікування 

ХВН і післяемболічної легеневої гіпертензії, інвалідизації пацієнтів, значного 

зниження їх соціальної активності та рівня якості життя [81, 111, 128, 139, 143, 

171]. 

Класичне твердження про те, що будь-яке захворювання легше 

попередити, ніж лікувати, у повному розумінні слід віднести до 

післяопераційних ВТЕ, враховуючи їх широке розповсюдження, можливі 

тяжкі наслідки, економічну та соціальну значущість [51, 60, 70, 77, 112]. 

 

1.2 Венозні тромбози та емболій як ускладнення у хірургії ізольованої і 

тяжкої поєднаної травми живота  

 

Технічний поступ XXI сторіччя із неухильним зростанням виробничих 

потужностей та середнім рівнем технологічної культури, урбанізація, швидке 

збільшення кількості транспортних засобів, неконтрольоване розповсюдження 

зброї, техногенні катастрофи, природні катаклізми, тероризм і локальні 

військові конфлікти вивели травматизм та його соціальні наслідки в одну із 

найбільш актуальних світових проблем. Зокрема, за прогнозом комісії 

національного центру контролю за травматизмом США, у 2020 р. частка 

травми серед усіх летальних випадків у світі зросте до 15 %, а кількість 
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втрачених років життя (DALY-аналіз) – до 20,1 % (у 1990 році вони складали, 

відповідно, 10 % і 15,2 %) [165]. 

Проблеми організації медичної допомоги травмованим, діагностика 

ускладнень надалі залишаються першочерговими для спеціалізованих центрів. 

За результатами багатоцентрових досліджень кінця XX сторіччя у США та 

Німеччині [111, 112, 128, 139, 143, 179, 186, 197], саме ТПТЖ є основною 

причиною смерті серед усіх ушкоджень і летальність при ній залишалась 

найвищою (від 15 % до 37 %). Згідно повідомлень вітчизняної літератури, в 

структурі травм мирного часу частка ТПТЖ (як найтяжчих ушкоджень) 

становить 5-20 % з летальністю 10-40 %, а її наслідки призводять до 

інвалідизації 25,2 % травмованих [24, 49, 67, 84, 124].  

Розробка концепцій і систематизованого підходу до медичної допомоги 

при ізольованій та ТПТЖ (як провідної причини летальності та інвалідності) 

знаходиться в центрі уваги світової медичної спільноти [1, 5, 8, 23, 36, 37, 84, 

93, 151].  

Останніми роками в Україні теж активно відбувається виокремлення 

напрямку «хірургія травми» із створенням спеціалізованих центрів травми на 

основі та із використанням можливостей багатопрофільних лікарень швидкої 

медичної допомоги великих індустріальних міст [18, 19, 29, 49, 51, 60, 67, 70, 

79]. 

У щоденній діяльності важливо використовувати універсальну 

класифікацією ушкоджень, яка б чітко орієнтувала на виявлення домінуючої 

патології, швидке сортування травмованих та вибір оптимального обсягу 

допомоги [6, 36, 77, 101, 111, 139].  

«Політравмою» вважають тяжкі поліорганні та полісистемні ураження 

[1, 5, 52, 67, 84, 93, 124]. Для неї характерні атипова симптоматика перебігу, 

синдром взаємного посилення патології, тривала нестійка адаптація і 

компенсація, та, відповідно, велика кількість ускладнень і висока летальність. 

Характерними для ТПТЖ є труднощі діагностики, необхідність постійної 

об’єктивізованої оцінки тяжкості стану та важливість негайної спеціалізованої 
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висококваліфікованої допомоги за принципом «постраждалий у відповідні 

терміни у відповідну клініку» [29, 51, 79]. 

Отож, політравма з характерними особливостями виникнення, перебігу, 

наслідків перетворилася в окрему проблему, спільну для хірургії, 

нейрохірургії, травматології та інтенсивної терапії [5]. Фактично, можна 

твердити про появу нового напряму клінічної медицини – хірургії 

травматичних ушкоджень для вирішення теоретичних, практичних, 

організаційних та економічних питань у державних масштабах [24, 27, 84]. У 

роботах останніх десятиріч розроблено концепцію травматичної хвороби, як 

окремої, якісно нової форми захворювання, яка, незважаючи на 

різноманітність клінічних варіантів травми, має загальні закономірності 

етіопатогенезу, фазові зміни метаболізму, стадійність клініко-фізіологічного 

перебігу та характерні морфологічні підтвердження [6, 29, 64, 124, 139].  

Виникнення при ТПТЖ «запрограмованих» послідовних порушень 

життєвих функцій організму – поліорганної дисфункції і недостатності – 

розглядається патофізіологами з позиції СЗВ та стадійного дисметаболізму 

[18, 24, 26, 52, 67]. 

Актуальними стають економічне та юридичне обгрунтування схем з 

погляду концепції клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги 

постраждалим з ізольованою та ТПТЖ [23, 27, 79]. В розуміння терміну 

ТПТЖ автори вкладають не тільки кількісний і якісний клініко-діагностичний, 

але також і організаційний елемент з акцентом на екстрене відновлення 

життєво важливих функцій на трьох етапах медичної допомоги [18, 84]. Тут 

постає проблема стандартизованого лікування постраждалих з ТПТЖ на 

етапах евакуації, госпіталізації та лікування специфічних ушкоджень, як у 

профільних, так і загально-хірургічних відділеннях. І якщо завдяки певним 

організаційним та технологічним рішенням останніх років при лікуванні 

гострого шокового періоду здобуто вагомих позитивних результатів, то, у 

випадках заавансованої посттравматичної дисфункції органів, відчутного 

зниження летальності немає [19, 31, 37, 64]. 
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Підраховано, що на лікування постраждалого з ТПТЖ витрати в 

середньому складають понад 4 тис. дол. на день [111, 139, 169, 179]. Лише у 

США в 2014 р. смерть від травм 1400 постраждалих до 20 років призвела до 

загальних монетарних втрат у розмірі 1,5 млрд. доларів. Щорічні витрати на 

посттравматичну реабілітацію інвалідів лише у розвинутих країнах сягають 

518 млрд. доларів [128, 143, 171]. Незважаючи на очевидні успіхи інтенсивної 

терапії, зниження ранньої летальності при ТПТЖ, смертність як результат 

ПОН залишається без істотних змін. За даними американських 

багатоцентрових досліджень 90-х років минулого сторіччя, середній термін 

перебування у відділенні інтенсивної терапії пацієнта з ПОН становить 21 

день, а середні витрати на його лікування – 385 тис. доларів [112, 136, 137, 

186]. У спеціалізованих центрах лікування політравми вводяться спеціальні 

економічні програми та окремі квоти для фінансового забезпечення саме цього 

контингенту травмованих [139, 165]. 

Від виду фактора ризику (гострого чи хронічного) залежить тип та 

тривалість лікування. Слід пам’ятати, що травмованих з ізольованою та ТПТЖ 

госпіталізують, в основному, за наявності факторів ризику ВТЕ, проте, 

ускладнення виникає після виконання операції або виписки із стаціонару [104, 

139, 176].  

Важливою передумовою попередження розвитку ВТЕ є визначення 

ступеня ризику розвитку останніх під час операційних втручань. Існує багато 

класифікацій, які розподіляють пацієнтів відповідно до ризику виникнення 

ВТЕ у післяопераційному періоді.  

Найпоширенішою стосовно вищевказаних ускладнень є шкала J.Caprini, 

за якою ризик ступеня виникнення їх у оперованих поділяють на [112] : 

1) низький (дистальний ТГВ – 2 %, проксимальний ТГВ – 0,4 %, 

клінічно ТЕЛА – 0,2 %, летальність внаслідок ТЕЛА – 0,002 %) – малі 

операційні втручання у пацієнтів віком до 40 років без наявності додаткових 

факторів ризику 
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 2) середній (дистальний ТГВ – 10-20 %, проксимальний ТГВ – 2-4 %, 

клінічно ТЕЛА – 1-2 %, летальність внаслідок ТЕЛА – 0,1-0,4 %) – малі 

операційні втручання у пацієнтів із наявними додатковими факторами ризику; 

малі операційні втручання у пацієнтів віком 40-60 років без додаткових 

факторів ризику; великі операційні втручання у пацієнтів віком від 40 років 

без наявних додаткових факторів ризику 

3) високий (дистальний ТГВ – 20-40 %, проксимальний ТГВ – 4-8 %, 

клінічно ТЕЛА – 2-4 %; летальність внаслідок ТЕЛА – 0,4-1,0 %) – малі 

операційні втручання у пацієнтів віком від 60 років або з наявними факторами 

ризику; великі операційні втручання у пацієнтів віком до 40 років або з 

наявними додатковими факторами ризику. 

При стратифікації ризику виникнення ВТЕ застосовують механічні 

(еластичне бинтування, КГК, ППК) та фармакологічні (фондапарин, НФГ, 

НМГ, аспірин) засоби профілактики, які детально згруповані Geerts W.H. 

(2008) на основі рекомендацій ACCP 8 [136, 137, 138]: 

1. Загальна хірургія:  

а) при низькому ступені ризику спеціальних засобів профілактики в 

більшості випадків не застосовують; рекомендована рання мобілізація 

пацієнтів 

б) при середньому ступені ризику слід використовувати НФГ, НМГ, 

КГК або ППК 

в) при високому ступені ризику слід використовувати НФГ або НМГ у 

комбінації з КГК або ППК 

2. Поєднана травма – НМГ у поєднанні з КГК або ППК; при високому 

ступені ризику виникнення кровотечі слід застосовувати КГК і/або ППК. 

3. Ортопедичні втручання – НМГ. 

Як видно, рекомендації щодо профілактики ВТЕ стосуються переважно 

загальнохірургічної патології. Проблематика травми відображена лише одним 

пунктом без розподілу на ізольовану та поєднану, особливостей локалізації та 

її тяжкості. 
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Схожу тенденцію мають і останні рекомендації ACCP 9 (2012) [197], в 

яких розглядають лише варіанти травми головного та спинного мозку, без 

зосередження на ушкодженні інших анатомічних ділянок. 

Саме тому, згідно даних вітчизняних дослідників, особливе значення 

набуває персоніфікований підхід до лікування хворих, який формується з 

позиції коморбідності патології, враховує наявність у пацієнтів різноманітних 

чинників ризику та раціонального поєднання фармакотерапії і 

фармакопрофілактики з хірургічними втручаннями [90]. Саме ця стратегія 

щодо лікування травмованих з ізольованою та ТПТЖ, з огляду на труднощі 

діагностики, частоту ВТЕ й обмежені можливості надання ефективної 

спеціалізованої медичної допомоги (майже 50 % хворих з масивною ТЕЛА 

помирають упродовж 30 хв. від моменту її виникнення), вказує на провідну 

роль профілактики [50, 51, 60, 70, 71, 112]. 

Без профілактики ВТЕ у постраждалих з полісистемними 

ушкодженнями ризик ТГВ перевищує 50 %, а ТЕЛА є третьою за частотою 

причиною смерті в травмованих, які «пережили» перший та другий пік 

летальності [139]. Високий відсоток ускладнень пояснюється розвитком 

коагулопатії споживання. Оцінити баланс системи гемостазу між 

гіперкоагуляцією та гіпокоагуляцією в умовах ургентної хірургії у 

постраждалих, невідкладно оперованих з приводу ізольованої та ТПТЖ, є 

надзвичайно складно. Прогнозування ускладнень та їх запобігання 

залишається однією з найбільш актуальних проблем клінічної хірургії [3, 11, 

13, 77, 79, 103, 168, 179, 186].  

Аналіз доступних літературних джерел з’ясував, що проблема ВТЕ при 

ізольованій та ТПТЖ із властивими їм летальними наслідками залишається 

для хірургії травми не до кінця вивченою проблемою в Україні і у світі 

загалом [51, 60]. 

Отже, незважаючи на успіхи діагностики, профілактики та лікування 

тромбозів, кількість рандомізованих багатоцентрових досліджень ВТЕ у 

пацієнтів з ТПТЖ є недостатньою, а існуючі світові стандарти і рекомендації 
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мають суперечливий характер [30, 35, 61, 70, 139, 197]. Відкритими 

залишаються питання початку профілактики ВТЕ у травмованих з 

геморагічним шоком.  

Слід пам’ятати, що травмованих госпіталізують, в основному, за 

наявності факторів ризику ВТЕ, проте, ускладнення виникає після виконання 

операції або виписки із стаціонару. Труднощі діагностики, частота й обмежені 

можливості надання ефективної спеціалізованої медичної допомоги (майже   

50 % хворих з масивною ТЕЛА помирають впродовж 30 хв. від моменту її 

виникнення) свідчать, що основою в боротьбі з цією патологією є 

профілактика [60, 139]. 

Отже, протоколи специфічної і неспецифічної профілактики ВТЕ у 

пацієнтів з ізольованою і ТПТЖ потребують подальшого вивчення і 

опрацювання [197]. 

 

Матеріали, викладені у розділі висвітлені у публікації [43, 44] списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМОВАНИХ  

ТА КЛІНІЧНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ 

 

2.1 Загальна характеристика пацієнтів групи ретроспективного 

дослідження.  

 

З метою з’ясування частоти виникнення ВТЕ, їх характеристики та 

діагностики у пацієнтів з ТПТЖ проведено ретроспективне дослідження. 

Проаналізовано 140 карт стаціонарних хворих, які проходили лікування 

в КМКЛШМД м. Львова з приводу ТПТЖ (ISS>16 балів). Переважали 

чоловіки – 108 (77,1 %), віком від 19 до 75 років (середній 39,8±15,5)        

(табл. 2.1.1). 

 

Таблиця 2.1.1 – Розподіл постраждалих ретроспективної групи за віком і 

статтю 

 

 

Вік 

Без ТГВ Із ТГВ  

Разом чол. жін. чол. жін. 

≤ 20 8 0 4 0 12 

21-39 19 11 10 2 42 

40-59 37 10 19 4 70 

60-74 6 4 3 0 13 

≥ 75 2 1 0 0 3 

Всього 72 26 36 6 140 

% 51,4 18,6 25,7 4,3 100 
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Постраждалих здебільшого доставлено у стаціонар бригадами швидкої 

медичної допомоги – 71 (50,7 %), супровідним транспортом – 26 (18,6 %) та 

шляхом самозвернення – 43 (30,7 %) травмованих. Серед них, 52,4 % пацієнти 

внаслідок ДТП, 18,9 % – кримінальної травми, 10,6 % – падіння з висоти,    

18,1 % – побутової травми. В результаті дослідження супровідну патологію 

виявлено у 30 (71,5 %) травмованих, серед яких ІХС, цукровий діабет 2 типу, 

варикозне розширення вен нижніх кінцівок, ожиріння та ін. У 16 (38,1 %) 

пацієнтів в анамнезі здійснено планові операційні втручання (герніотомія, 

холецистектомія і т.д.).  

Тяжкість поєднаної травми оцінено за інтегральною бальною системою 

оцінки ушкоджень ISS у дорослих (S.P. Baker, 1974) (додаток Б) [184]. 

У 40 % постраждалих абдомінальна травма була поєднана зі скелетною    

(ISS 16 до 22 балів), у 30 % – з черепно-мозковою (ISS – 22-28 балів), у 30 % – 

з черепно-мозковою і скелетною (ISS – 28-32 балів).  

Серед ретроспективної групи виявлено 42 (30,0 %) пацієнти з ТГВ    

(табл. 2.1.2) 

 

Таблиця 2.1.2– Розподіл пацієнтів ретроспективної групи за тяжкістю 

травми 

 

ISS 

балів 

Із ТГВ Без ТГВ Разом 

Абс.число % Абс.число % Абс.число % 

≥ 15 2 1,4 9 6,5 11 7,9 

16-22 18 12,9 59 42,1 77 55,0 

23-28 15 10,7 22 15,7 37 26,4 

29-35 7 5,0 8 5,7 15 10,7 

Всього 42 30,0 98 70,0 140 100 

 

Усіх травмованих госпіталізовано в ургентному порядку та оперовано з 
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приводу ушкоджень: селезінки – 51 (36,4 %), відкритих переломів нижніх 

кінцівок – 13 (9,3 %), відкритої черепно-мозкової травми – 13 (9,3 %), печінки 

– 11 (7,8 %), легенів – 7 (5,0 %), та ін. (табл. 2.1.3) 

 

Таблиця 2.1.3 – Розподіл пацієнтів ретроспективної групи за характером 

операційних втручань 

 

Характер 

операційних 

втручань 

З ТГВ Без ТГВ Разом 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Спленектомія 22 15,6 29 20,7 51 36,4 

Зашивання печінки 

/пакінг 
6 4,3 5 3,8 11 8,1 

Видалення 

внутрішньочерепної 

гематоми  

6 4,3 7 5,0 13 9,3 

Остеосинтез нижніх 

кінцівок 
4 2,9 9 6,4 13 9,3 

Зашивання легені  4 2,9 3 2,2 7 5,0 

Діагностична 

відеолапароскопія 
0 0 12 8,5 12 8,5 

Лапароцентез 0 0 12 8,5 12 8,5 

Діагностична 

лапаротомія 
0 0 8 5,6 8 5,6 

Дренування 

плевральної 

порожнини 

0 0 13 9,3 13 9,3 

Всього 42 30,0 98 70,0 140 100 

 

2.2 Загальна характеристика пацієнтів групи ретроспективного 

дослідження у віддаленому періоді 

 

За ходом дослідження проаналізовано амбулаторні карти травмованих, 

 які знаходились на обліку в хірургів та травматологів поліклінік і лікувались у 
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стаціонарах міста Львова з ТПТЖ.  

Пошуком у базах даних поліклінік за період 2006-2015 років виявлено 

48 пацієнтів з ТГВ. Переважали чоловіки – 36 (75 %), віком від 19 до 59 років 

(середній 34,8±15,5). Усі хворі були госпіталізовані в ургентному порядку та 

оперовані з приводу ушкоджень: селезінки – 22 (45,8 %), печінки – 6 (12,5 %), 

легені – 6 (12,5 %), відкритих переломів нижніх кінцівок – 8 (16,7 %), 

відкритої черепно-мозкової травми – 6 (12,5 %). Ранній післяопераційний 

період у 8 (16,7 %) постраждалих ускладнився нагноєнням післяопераційної 

рани, ТГВ нижніх кінцівок – у 6 (12,5 %), пневмонією – у 4 (8,3 %) пацієнтів. 

Тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі знаходилась у межах від 15 до 

60 ліжко-днів (середній ліжко день – 18,7±8,4). Ознайомленням з 

амбулаторними картами та витягами з карт стаціонарних хворих вдалось 

виявити супровідну патологію у 30 (62,5 %) пацієнтів: ІХС, цукровий діабет 2 

типу, хронічний бронхіт, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, 

ожиріння та ін. У 8 (16,7 %) травмованих в анамнезі проведені операційні 

втручання з приводу пахвинної грижі, 4 (8,4 %) – хронічного холециститу та 

ін.. В 62,5 % постраждалих проводили гемотрансфузії у післяопераційному 

періоду, в зв’язку з постгеморагічною анемією.  

Фармакопрофілактика у передопераційному періоді не застосовано в 

жодному випадку, очевидно, у зв’язку з тяжкістю травматичного ушкодження 

і наявної триваючої кровотечі. 

Згідно шкали J. Caprini [112], усі перелічені постраждалі з ТПТЖ мали 

високий ступінь ризику виникнення ВТЕ, відтак попередження розвитку ТГВ 

потребувало застосування антикоагулянтів в адекватних дозах у ранньому 

післяопераційному періоді.  

У цих травмованих перші прояви ТГВ розвинулись через 4-5 тижнів 

після виписки із стаціонару, причому перші симптоми (спонтанний біль в 

нижній кінцівці, набряк) виникли лише після початку фізичних навантажень. 

У 24 (50 %) осіб розвинувся ПТФС, який виявлено через 4-5 місяців після 

виникнення ТГВ. При огляді пацієнтів констатовано наявність ознак ХВН, у 3 
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(6,3 %) з них – трофічні виразки нижньої третини гомілок. Ця група 

травмованих знаходилась на тривалому амбулаторному лікуванні.  

 

2.3 Загальна характеристика пацієнтів проспективної групи 

 

Клінічний матеріал групи проспективного дослідження представлено 

вибіркою із 105 травмованих, які лікувались з приводу ізольованої та ТПТЖ у 

відділеннях І хірургії, нейрохірургії, травматології, інтенсивної терапії та 

анестезіології, які розміщені на базі КМКЛШМД м. Львова за період 2012-

2015 р.р. 

Серед пацієнтів переважали чоловіки – 81 (77,4 %) віком від 18 до 72 

роки (середній вік – 43,2±5,4 років). Особи працездатного віку становили    

92,4 % (97 травмованих). Верифікацію комбінацій та різних клінічних форм 

ізольованої і ТПТЖ проводили на підставі Міжнародної класифікації хвороб 

10-го перегляду (1998 р.) [52].  

Внаслідок ДТП доставлено 67 (63,8 %) постраждалих, кримінальної 

травми (побиття) – 23 (21,9 %), падіння з висоти – 15 (14,3 %) пацієнтів. З 

різними ступенями алкогольного сп’яніння госпіталізовано 20,9 % 

травмованих. 

Усю вибірку розділено на дві групи: травмовані з ізольованою 

абдомінальною травмою (група А) та ТПТЖ (група Б) (табл. 2.3.1).  

 

Таблиця 2.3.1 – Розподіл пацієнтів проспективної групи 

 

 

Групи хворих 

Кількість хворих 

абс. % 

А 48 45,7 

Б 57 54,3 

Усього 105 100 
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Травмованих обидвох груп розподілено за віковими та статевими 

ознаками (табл. 2.3.2). 

 

Таблиця 2.3.2 – Розподіл пацієнтів проспективної групи за віком і 

статтю 

 

 

Вік 

Група А Група Б  

Разом чол. жін. чол. жін. 

≤ 20 1 0 3 1 5 

21-39 15 5 21 3 44 

40-59 15 6 11 4 35 

60-72 4 2 12 3 21 

Всього 35 13 47 11 105 

% 33,3 12,4 44,8 9,5 100 

 

Серед усієї вибірки пацієнтів проспективної групи майже у двох третин 

виявлено супровідну патологію, третина травмованих систематично вживала 

алкоголь. Достатньо високий відсоток травмованих із захворюваннями 

шлунково-кишкового тракту – 11 (10,5 %) та з артерійною гіпертензією – 11 

(10,5 %). Варикозне розширення підшкірних вен виявлено у 8 (7,6 %) 

травмованих, що відіграло суттєву роль у виникненні ВТЕ (див. табл. 2.3.3)  

Лише 16 (15,2%) постраждалих госпіталізовано впродовж першої 

«золотої» години після отримання травми (див. табл. 2.3.4). 

Більшість травмованих доставлено бригадами швидкої медичної 

допомоги (62 особи – 59,1 %), решта – самостійно звернулись у травмпункт, 

чи приймальне відділення КМКЛШМД. Первинну допомогу травмованим з 

ізольованою та ТПТЖ на догоспітальному етапі проведено лише у 48 (45,7 %) 

пацієнтів (адекватне знеболення, катетеризація периферичної вени та 

інфузійна терапія, іммобілізація зламів кінцівок). 
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Таблиця 2.3.3 – Супровідна патологія серед групи проспективного 

дослідження 

 

 

Захворювання 

Кількість травмованих 

Група А (n=48) Група Б (n=57) 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Захворювання ШКТ  6 12,5 5 8,8 

Артерійна гіпертензія 5 10,4 6 10,5 

Серцева недостатність  3 6,2 4 7,1 

Варикозне розширення 

підшкірних вен  
3 6,2 5 8,8 

Захворювання легень 2 4,2 3 5,3 

Ішемічна хвороба серця  2 4,2 4 7,1 

Цукровий діабет 1 2,1 1 1,7 

Всього 30 62,5 39 68,4 

 

Таблиця 2.3.4 – Розподіл пацієнтів проспективного групи за термінами 

госпіталізації  

 

 

Групи 

хворих 

Терміни госпіталізації (години) 

до 1 3-10 11-24 25-48 понад 48 

Кількість хворих, n (%) 

А – 34 (32,4 %) 12 (11,4 %) 1 (0,9 %) 1 (0,9 %) 

Б 16 (15,2 %) 36 (34,4 %) 4 (3,9 %) 1 (0,9 %) – 

Всього 16 (15,2 %) 70 (66,8 %) 16 (15,3 %) 2 (1,8 %) 1 (0,9 %) 
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Постраждалим групи А проведено відкриті (43–89,6 %) та малоінвазивні 

(5–10,4 %) операційні втручання. Серед них у післяопераційному періоді 

виникли наступні ускладнення (табл. 2.3.5). 

 

Таблиця 2.3.5 – Ускладнення у пацієнтів групи А проспективного 

дослідження  

 

Характер ускладнень Абс. число % 

Нагноєння післяопераційної рани 2 4,2 

Пневмонія 2 4,2 

Гостра непрохідність кишок 2 4,2 

Внутрішньочеревна кровотеча 1 3,6 

Евентрація  1 2,1 

Всього 13 27,1 

 

Тяжкість травми у цій групі оцінено за шкалою AIS – (Abbreviated Injury 

Scale) (1970 р.) (Додаток В) (табл. 2.3.6) [177]. 

 

Таблиця 2.3.6 – Розподіл групи А проспективного дослідження за 

тяжкістю травми AIS 

 

Ступінь тяжкості травми 

по шкалі AIS (балів) 
Абс. число % 

1 16 33,3 

2 15 31,3 

3 11 22,9 

4 6 12,5 

5 0 0 

Всього 48 100 
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Серед пацієнтів групи Б переважала торако-абдомінальна травма      

(табл. 2.3.7) 

 

Таблиця 2.3.7 – Розподіл групи проспективного дослідження в 

залежності від характеру поєднання травми 

 

 

Характер травми 
Кількість постраждалих 

Абс. число % 

Абдомінальна травма +  

травма грудної клітки 
29 50,8 

Абдомінальна травма +  

травма грудної клітки + ЗЧМТ 
16 28,1 

Абдомінальна травма + травма 

грудної клітки + ЗЧМТ + скелетна 

травма 

12 21,1 

Усього 57 100 

 

Тяжкість травми пацієтам з ТПТЖ оцінено за інтегральною бальною 

системою ушкоджень ISS (табл. 2.3.8) 

 

Таблиця 2.3.8 – Розподіл проспективної групи Б за тяжкістю травми ISS  

 

Ступінь тяжкості травми за 

шкалою ISS (балів) 
Абс. число % 

16-22 24 42,1 

23-26 18 31,6 

27-29 9 15,8 

30 і більше 6 10,5 

Усього 57 100 
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2.4 Методи обстеження 

 

Для первинного обстеження пацієнтів застосовано стандартизовані 

загальноприйняті в травма-центрах алгоритми [7, 75] та клінічні методи 

обстеження – вимірювання частоти дихання, артерійного тиску, температури 

тіла; візуальна, аускультативна та пальпаторна оцінка змін – грудної клітки та 

живота; ступінь порушення притомності та функцій інших систем і органів. Ці 

алгоритми клінічного огляду постраждалих із травмою є скеровані на 

виявлення потенційно небезпечних синдромів – порушення прохідності 

верхніх дихальних шляхів, масивної внутрішньої кровотечі (плевральна або 

черевна порожнина). 

 

2.4.1 Загально-клінічні 

 

Група пацієнтів проспективного дослідження підлягала 

загальноприйнятим методам обстеження згідно існуючих стандартів і 

протоколів (аналіз скарг, анамнезу захворювання та життя, об’єктивного стану 

травмованого). Для визначення ризику виникнення ВТЕ у хворих з 

ізольованою та ТПТЖ заповнювали «Протокол дослідження» (див. додаток В). 

У досліджувану карту вносили паспортні дані, об’єктивний стан 

постраждалого, показники лабораторних аналізів (загально-клінічних, 

біохімічних та гемостазіологічних), результати інструментальних методів 

обстеження (ЕКГ, ЕхоКГ, УЗКАС вен нижніх кінцівок, оглядова 

рентгенографія – грудної клітки та живота), а також фіксували висновки 

консультацій суміжних спеціалістів та консиліумів. Відзначали характер, 

обсяг та тривалість операційного втручання, а також методи знечулення. У 

процесі обстеження в карту вносили зміни стану травмованих, а також 

детально фіксували метод, початок та тривалість медикаментної профілактики 

ВТЕ. 
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Окремо розраховували та відмічали у протоколі ступінь ризику ТГВ за 

шкалою оцінки ризику ВТЕ J.A. Caprini [112]. 

Супровідну патологію підтверджували та коригували у відповідності з 

консультаціями суміжних спеціалістів, ступінь ризику операційного 

втручання визначали сумісно з лікарем анестезіологом. 

Слід зазначити, що клінічна діагностика ТГВ є малочутливою і, за 

даними літератури, не перевищує 30-60 % [38, 44, 60, 70, 77, 104, 112, 139, 168, 

169, 179, 186]. Причина труднощів клінічної діагностики полягає в тому, що 

жоден із симптомів не є патогномонічним і багато інших патологічних станів 

можуть імітувати ТГВ: травма, флебіт підшкірних вен, бешиха, набряки 

нижніх кінцівок внаслідок серцевої недостатності, целюліт, лімфедема, 

лімфангіт, кіста Bakera. 

Для визначення сумарної оцінки тяжкості ізольованої травми 

використовували скорочену шкалу ушкоджень – AIS, яка була розроблена 

групою лікарів, анатомо-фізіологів та інженерів при підтримці Американської 

асоціації розвитку автоматизованих систем в медицині (1970) [184]. В шкалі 

AIS запропоновано проводити оцінку тяжкості отриманої травми за загальною 

характеристикою шкірних покривів (садно, забої, розриви, рани, опіки та ін.), 

локалізацією (голова та шия, грудна клітка, живіт, кінцівки та тазовий пояс) та 

за бальною оцінкою тяжкості від 1 до 5 (див. Додаток В). 

Тяжкість ТПТЖ та попередній прогноз оцінювали за інтегральною 

системою оцінки тяжкості при травмі у дорослих ISS, в основі якої лежить 

бальна градація анатомічних ушкоджень п’яти основних ділянок людського 

тіла (див. Додаток Б) [184].  

Усіх пацієнтів обстежено за органами і системами, при цьому особливу 

увагу приділяли зовнішньому огляду нижніх кінцівок. Нижні кінцівки 

ретельно оглядали з усіх боків при природному денному освітленні, у 

горизонтальному та вертикальному положенні (за змогою). Враховували 

характер і вираженість змін шкіри, наявність або відсутність судинного 
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малюнка, симетричних уражень. Вимірювали обвід нижніх кінцівок (стегна і 

гомілки). 

 

2.4.2 Лабораторні 

 

Лабораторні методи дослідження проводили на базі сертифікованої 

лабораторії КМКЛШМД, клініки кафедри хірургії та ендоскопії факультету 

післядипломної освіти, кафедри клінічної та лабораторної діагностики 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Усім хворим проведено стандартний спектр лабораторних аналізів, який 

включав визначення гематологічних (група крові, резус, показники 

гемоглобіну, гематокриту, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, підрахунок 

лейкоцитарної формули, розширена гемостазіограма), біохімічний (показники 

загального білірубіну, загального білка, сечовини, креатиніну, електролітів, 

трансаміназ) показників та загального аналізу сечі згідно використовуваних 

методик. Усім травмованим визначено вміст етанолу у крові або сечі. 

Провідне значення при виявленні у постраждалого видимої або 

прихованої патології судин, а також для профілактики і лікування тромбозів, 

мало визначення показників зсідання крові. 

 

 Час зсідання за Лі-Уайтом (Р.J. Lee, P.A. Whіte, 1913) 

Кров відбирали із вени голкою за допомогою сухого парафінованого чи 

силіконового шприца і розливали по 1 мл у чотири абсолютно чисті сухі 

пробірки, які знаходились на водяній бані при температурі 37° С. Пробірки 

обережно повертали кожні 30 с., поки кров не переставала відокремлюватися 

від стінок. Секундомір включали при надходженні у шприц перших крапель 

крові й зупиняли після повного її зсідання. Час зсідання крові у кожній 

пробірці вимірювали окремо, а потім обчислювали середній результат. Норма 

– 6-10 хв. У модифікації методу Лі-Уайта за Жаком-Фідлером-Мак-Доналдом 

використовують силіконові пробірки, що дозволяє виявити незначні дефекти 
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зсідання; у нормі час зсідання крові в силіконових пробірках становить 18-25 

хв.  

Подовження часу зсідання крові спостерігається при глибокому дефіциті 

будь-якого фактора, окрім VІІ і XІІІ, а також після введення гепарину, 

активаторів фібринолізу (стрептокінази, урокінази), дефібринуючих 

препаратів (арвіну, анкроду та ін.), при лікуванні антикоагулянтами непрямої 

дії, при накопиченні у крові продуктів фібринолізу (ДВЗ-синдром). При 

нормальному тромбіновому часі здовження зсідання крові спостерігається при 

спадковому чи набутому дефіциті, або інгібіції факторів VІІІ, ІX, X, XІ, XІІ, V, 

ІІ. Різко скорочується час зсідання крові при гіперкоагуляції, тромбофілічних 

станах, у початковій фазі ДВЗ-синдрому. У цих ситуаціях кров нерідко 

зсідається в голці під час її одержання або в пробірці ще до початку 

дослідження. Така гіперкоагуляція дуже показова і характерна для тромбофілії 

та початкових фаз ДВЗ. 

 

 Протромбіновий індекс (час) (A.J.Quick, 1935) 

Основним показником коагулограми є головний фактор коагуляції – 

протромбін. Норму його визначає ПТІ, ПТЧ і безпосередня його концентрація. 

ПТІ, норма якого знаходиться в діапазоні 93-104 %, по суті є процентним 

вираженням співвідношення між часом зсідання контрольної (виділеної з 

крові здорової людини) та досліджуваної плазми. Для його обчислення кров 

пацієнта поміщали у пробірку, в яку потім додавали антикоагулянт: частіше 

використовували цитрат натрію. Цю пробірку центрифугували і таким 

методом виділяли плазму, на основі якої обчислювали ПТЧ і ПТІ. Норма ПТЧ 

становить 10-15 сек. 

 

 Загальний фібриноген за Рутбергом (Р.А. Рутберг, 1961) 

Усі судини мікроциркуляторного русла відрізняються не тільки 

мінімальним калібром діаметра, але і надзвичайно тонкою стінкою. Вони 

піддаються постійному ризику травмування без дії зовнішніх чинників. Навіть 
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при наявності артеріальної гіпертензії в організмі або хронічному стресі 

стінки капілярів піддаються впливу несприятливих чинників. В таких умовах 

діє судинно-тромбоцитарний гемостаз, а при механічному або метаболічному 

ушкодженні стінок великих судин активується коагуляційний гемостаз, 

основним фактором якого є фібриноген. Система гемостазу забезпечує захист 

від подібних травм шляхом каскаду ферментативних реакцій, підтримує 

нормальну реологію крові і резистентність судинної стінки, а також регулює 

репаративні процеси у ній. При ушкодженні дрібної судини спочатку 

відбувається її рефлекторний спазм, а потім починається утворення тромба 

для більш надійного закриття місця альтерації. 

Існує 15 факторів зсідання, 13 з яких є продуктами синтетичної функції 

печінки. Норма фібриногену становить в середньому 2-4 г/л. Це 

легкорозчинний білок, який має два A- і два B-кінцевих відділів, один домен Е 

і два домени Д, який потрібен для синтезу нерозчинного білка фібрину, 

попередником якого він є. Для цього необхідна активація тромбіну, який 

відщеплює від фібриногену кінцеві відділи А і В, а на домені Е відкриваються 

центри зв`язування з доменом Д, перетворюючи його у фібрин-мономер. 

Норма тромбіну при цьому підвищується з нуля, оскільки в неактивному стані 

він представлений протромбіном. Далі домени зв’язуються один з одним 

слабкими нековалентними зв’язками. Утворюється нерозчинний гель-фібрин, 

однак він є нестабільним, хоч і набагато активнішим, ніж фібриноген. Норма 

його стабілізації настає під дією фактора XIII а, який зміцнює структуру 

фібрину шляхом додавання амідних зв’язків і тромбостенину – білка, який 

забезпечує ретракцію згустка для попередження облітерації судини. 

 

 Визначення кількості тромбоцитів (G.Brecher et al., 1951) 

Метод підрахунку в мазку крові. У мазку крові підраховують кількість 

тромбоцитів у відношенні до 1 тис. еритроцитів. Знаючи абсолютне число 

еритроцитів в 1 мкл крові, обчислюють кількість кров’яних пластинок в 1 мкл. 

Для запобігання аглютинації кров’яних пластинок на місце уколу наносили 

http://lestylefou.xyz/zdorov-ja/39049-funkcii-pechinki-nezaminna-laboratorija-organizmu.html
http://lestylefou.xyz/zdorov-ja/39049-funkcii-pechinki-nezaminna-laboratorija-organizmu.html


58 

 

краплю 14 % розчину сульфату магнію. Виділену краплю крові змішували з 

магнезією і з суміші готували мазки на предметних скельцях, які забарвлюють 

за Романовським-Гімзою протягом 2-3 год.. Підрахунок кров’яних пластинок 

проводили під імерсійною системою мікроскопа з використанням сітчастого 

окуляра або вкладного віконця. 

Існує метод підрахунку тромбоцитів в камері, при якому кров розводять 

для запобігання зсідання і аглютинації тромбоцитів у консервуючій рідині, 

наприклад в 5-7 % розчині трилону Б; заповнюють камеру і підраховують 

тромбоцити й еритроцити одночасно. Злічивши 1 тис. еритроцитів, 

підсумовують загальну кількість тромбоцитів. Знаючи кількість еритроцитів в 

одиниці об’єму крові, вираховують кількість тромбоцитів. 

Метод підрахунку тромбоцитів на лічильнику частинок. Тромбоцити 

можна підраховувати на будь-якому лічильнику частинок типу «Культера» і 

«Целлоскоп». Венозну кров, змішану з антикоагулянтом (цитрат натрію), 

залишають на кілька годин для осідання еритроцитів та лейкоцитів. 

Тромбоцити практично не осідають і залишаються рівномірно розподіленими 

в плазмі крові. Плазму розводять фізіологічним розчином хлориду натрію і 

пропускають через лічильник. Використовується вимірювальна трубка з 

капілярним отвором для підрахунку тромбоцитів (50 мкм). Потім проводять 

другий підрахунок, користуючись вимірювальною трубкою з великим 

капілярним отвором для підрахунку еритроцитів (60 мкм), які залишилися в 

плазмі. Різниця між результатами першого та другого підрахунку показує 

істинну кількість тромбоцитів. 

 

 Час кровотечі за Д’юком 

Час кровотечі (проба Д’юка) – тривалість кровотечі при проколі кінчика 

пальця. Для проби голкою Франка зі змінними лезами або спеціальними 

ланцетами одноразового користування роблять укол кінчика пальця на 

глибину 4 мм, після чого кожні 10-30 сек. фільтрувальним папером, не 

торкаючись рани, знімають краплю крові; рахунок часу ведуть від моменту 
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появи першої краплі до зупинки кровотечі. У нормі кровотеча припиняється 

через 1,5-2 хв. Проба відображає процес зупинки капілярної кровотечі, в 

якому головну роль відіграють кров’яні пластинки, які утворюють так званий 

провізорний тромб. Результати проби не завжди точно відображають стан 

зсідання крові. Так, при тромбоцитопатіях час кровотечі зазвичай різко 

видовжений, а час зсідання крові нормальний. При гемофілії, 

гіпопротромбінемії час зсідання крові видовжений, а час кровотечі найчастіше 

нормальний. Більш чітко порушення часу кровотечі виявляють при 

натискуванні чи розтягуванні країв рани після того, як кровотеча зупинилася: 

при цьому у нормі кровотеча на короткий час відновлюється, а при 

тромбоцитопеніях поновлюється з колишньою інтенсивністю і на тривалий 

термін (2-3 хв. і більше). 

 

 Ретракція кров’яного згустка (Є.П.Іванов, 1989) 

Процес ферментативного перетворення фібриногену (розчинного білка) 

на фібрин (нерозчинний білок), унаслідок чого утворюється кров’яний згусток 

або тромб, який закриває вихід із судини і забезпечує гемостаз під час 

кровотечі з судин великого діаметру з більш високим тиском. Для реалізації  

необхідна участь різних факторів, які називають факторами зсідальної 

системи крові. Ферментативно-коагуляційні механізми відбуваються у три 

послідовні фази: I – формування протромбінази, найскладніша й найтриваліша 

в біохімічному відношенні фаза, у якій беруть участь зовнішня тканинна та 

внутрішня кров’яна системи: 1) зовнішня система активується тканинним 

тромбопластином, який виділяється зі стінок судин та навколишніх тканин 

при їх ушкодженні; 2) внутрішня – кров’яним тромбопластином – речовиною, 

яка виділяється із зруйнованих тромбоцитів та еритроцитів. Таким чином, у І 

фазі утворюються тканинна і кров’яна протромбінази. Тканинна 

протромбіназа зумовлює утворення невеликої кількості тромбіну, достатньої 

для агрегації тромбоцитів зі звільненням їх пластинкових факторів, а також 

для активації факторів V i VIII, тобто в основному є пусковим механізмом для 

http://medical-enc.com.ua/svertyvaemost_krovi.htm
http://medical-enc.com.ua/gemofilia.htm
http://medical-enc.com.ua/thrombocytopenia.htm
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наступних реакцій, які проходять із меншою швидкістю. Цей процес триває 5-

10 с. Кров’яна протромбіназа утворюється набагато повільніше (5-10 хв.), 

оскільки процес пов’язаний із попереднім руйнуванням мембран клітин крові, 

в яких знаходяться фосфоліпіди. II фаза – утворення тромбіну з його 

неактивної форми. Відбувається практично миттєво – за 2-5 с. Це зумовлено 

тим, що протромбіназа адсорбує протромбін і на своїй поверхні перетворює 

його на тромбін у присутності факторів V, VI, VII, Х і Са
2+

, а також І та ІІ 

факторів тромбоцитів. III фаза – перетворення фібриногену на фібрин – 

проходить у три етапи. На першому етапі під впливом тромбіну із 

фібриногену утворюється фібриномономер. На другому етапі під впливом 

іонів Са
2+

 відбувається полімеризація фібрин-мономерів з утворенням фібрин-

полімеру-S (ще розчинного). Третій етап характеризується утворенням 

закінченого, нерозчинного фібрину I за участю фактора XIII, фібринази 

тканин, тромбоцитів і еритроцитів. Утворення фібрину завершує утворення 

кров’яного згустка. Далі під впливом факторів тромбоцитів відбувається 

скорочення ниток фібрину – ретракція, внаслідок чого ущільнюється згусток і 

виділяється сироватка. Сироватка – це плазма крові, позбавлена фібриногену 

та деяких інших речовин, які беруть участь у процесі зсідання. 

 

 Толерантність плазми до гепарину (S. Sigg, 1952) 

Визначають час рекальцифікації плазми після активації коаліном і 

внесенням у неї гепарину. Норма 3-5 хв. Якщо під час введення гепарину різко 

збільшується час утворення згустка, толерантність плазми до гепарину 

понижена і, навпаки, якщо гепарин укорочує зсідання плазми, толерантність 

плазми до гепарину підвищена і вказує на гіперкоагуляцію. Толерантність 

плазми до гепарину знижується (час рекальцифікації видовжується) при 

дефіциті факторів протромбіназоутворення, а також при лікуванні 

антикоагулянтами прямої та непрямої дії, тому тест використовується тільки 

для оцінки гіперкоагуляції. Підвищена толерантність плазми до гепарину 

свідчить про пониження антикоагулянтної активності, зокрема АТ-ІІІ, і вказує 
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на наявність у крові активних факторів коагуляції або про циркуляцію у крові 

тканинного тромбопластину (при травмах, операційних втручаннях, 

внутрішньосудинному гемолізі, сепсисі та ін.), недостатність ендогенного 

гепарину, виснаження АТ-ІІІ і його вроджений дефіцит. 

 

 Гематокрит 

Кров людини складається із специфічної рідкої частини – плазми і 

формених елементів.  

Терміном «гематокрит крові» прийнято позначати фракцію червоних 

клітин крові, яка становить близько 99 % усіх форменних елементів. Тобто, це 

відношення кількості червоних тілець до об’єму рідкої частини крові, яке 

виражається у відсотках. Це кількісна, але не якісна характеристика 

еритроцитів. 

Визначення гематокриту проводять за допомогою спеціальної скляної 

градуйованої трубки, яку заповнюють кров’ю і центрифугують. Після цього 

вимірюють, яку її частину займають формені елементи крові (еритроцити, 

лейкоцити, тромбоцити).  

 

 Визначення D-димер у крові («Ред-Димер-Тест» НПО Ренам 

(Росія) сумісно з BBInternational (Великобританія)) на основі технології 

SimpliRED
®

 

Ред-Димер-Тест є швидким якісним тестом визначення продуктів 

деградації поперечнозшитого фібрину (D-димеру) у цільній крові пацієнта. 

Тільки продукти деградації поперечнозшитого фібрину (XL-ПДФ) містять  D-

димер, який є специфічним маркером фібринолізу.  

Підвищений вміст D-димеру вказує на реактивний фібриноліз і 

виявляється у низки клінічних станів, таких як: ТГВ, ТЕЛА, ДВЗ або інші 

тромбофілічні стани. Визначення вмісту D-димеру також використовують у 

якості прогностичного фактора гострого інфаркту міокарда, при контролі 

http://medix.in.ua/nedug/urolog/krov_u_spermi/
http://medix.in.ua/list/cardio/kharakter_po_hrupi_krovi/
http://medix.in.ua/list/cardio/krov_v_orhanizmi_liudyny/
http://medix.in.ua/list/cardio/krov_v_orhanizmi_liudyny/
http://medix.in.ua/list/cardio/hematokryt_u_ditei/
http://medix.in.ua/list/onkology/zlyttia_klityn_henetychni_zminy/
http://medix.in.ua/list/cardio/krov_v_orhanizmi_liudyny/
http://medix.in.ua/list/onkology/9_mifiv_rak/
http://medix.in.ua/list/cardio/zminy_miokarda_dyfuznoho_kharakteru/
http://medix.in.ua/list/onkology/povni_khudi_zhinky_rak/
http://medix.in.ua/list/cardio/serednii_obsiah_erytrotsytiv/
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тромболітичної терапії. Підвищення їх в крові може спостерігатися після 

хірургічних втручань та травм, а також при захворюваннях печінки, сепсисі, 

запальних і злоякісних захворюваннях. 

Загалом, показники зсідання крові та їх можливі відхилення від норми 

відображено в табл. 2.4.2.1. 

 

Таблиця 2.4.2.1 – Гемостазіологічні показники крові та їх відхилення 

 

Показники 
Менше 

норми 
Норма 

Понад 

норму 

Час зсідання за Лі-Уайтом (Р.J. 

Lee, P.A. Whіte, 1913) 

гіпер- 

коагуляція 

5-10 

хв. 

гіпо- 

коагуляція 

Протромбіновий індекс (час) 

(A.J.Quick, 1935) 

гіпер- 

коагуляція 

88-125% 

(14-17 с.) 

гіпо- 

коагуляція 

Загальний фібриноген за 

Рутбергом  

(Р.А. Рутберг, 1961) 

гіпо- 

коагуляція 

2-4 

г/л 

гіпер- 

коагуляція 

Визначення кількості тромбоцитів  

(G.Brecher et al., 1951) 

гіпо- 

коагуляція 

180-320 

г/л 

гіпер- 

коагуляція 

Час кровотечі за Д’юком  
гіпер- 

коагуляція 

1,5-2 

хв. 

гіпо- 

коагуляція 

Ретракція кров’яного згустка 

(Є.П.Іванов, 1989)  
гіпо- 

коагуляція 

58-65 

% 

гіпер- 

коагуляція 

Толерантність плазми до гепарину 

( S. Sigg, 1952) 
гіпер- 

коагуляція 

7-11 

хв. 

гіпо- 

коагуляція 

Визначення D-димер (метод 

SimpliRED
®
) 

– 
> 0,12 

мг/л 

тромбін- 

емія 

МНВ 
гіпер- 

коагуляція 
1 

гіпо- 

коагуляція 

 

Слід відмітити, при високій чутливості маркерів ТГВ їх специфічність не 

перевищує 50 % [11, 22, 30, 35, 51, 58, 60, 186, 204]. Це обумовлено тим, що 

гіперкоагуляція притаманна багатьом патологічним станам, зростає з віком, 
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при тривалій іммобілізації (ліжковий режим), ТПТЖ, у хворих з сепсисом, в 

післяопераційному періоді, у вагітних та ін. 

Вторинні тромбофілічні стани виникають у більшості тяжко травмованих 

та оперованих пацієнтів ще перед втручанням як наслідок тяжкої поєднаної 

травми, гіперліпідемії, похилого віку, ожиріння. Операційне втручання лише 

поглиблює гіперкоагуляцію шляхом активації прокоагулянтної ланки 

гемостазу, підвищення адгезії і агрегації тромбоцитів, зниженням 

фібринолітичної активності.  

 

2.4.3 Інструментальні 

 

Серед неінвазивних способів найчастіше використовували 

рентгенологічні методи (рентгенографія і рентгеноскопія органів грудної 

клітки та черевної порожнин, черепа, опорно-рухового апарату), УЗД ОЧП і 

плевральної порожнин, з використанням методики FAST [95, 126]. 

УЗКАС – сучасний метод, який дозволяє діагностувати захворювання 

судинної системи, і включає в себе дві методики: допплерівське дослідження 

та енергетичне картування. Безперечними перевагами цього методу є його 

абсолютна неінвазивність з відсутністю потреби спеціальної підготовки. 

Ангіосканування дало змогу зробити аналіз стану поверхневих, перфорантних 

і глибоких вен, роботу їх клапанів, наявність тромбів і бляшок на стінках 

судин [28, 34, 41, 68, 118]. 

Дослідження вен нижніх кінцівок та малого тазу проводили у відділенні 

ультразвукової діагностики КМКЛШМД 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 застосування режимів безперервного 

(CW Doppler) та імпульсного (PW Doppler) допплерівського випромінювання, 

дуплексного сканування (duplex Doppler), CDI та PDI. При дослідженні вен 
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надавали перевагу тріплексному режимові сканування (B-mode + PW Doppler 

+ CDI або PDI), 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. 

Обстеження проводилось білатерально поліпозиційно з обов’язковою 

візуалізацією на всьому протязі підшкірних, клубових, поверхневих та 

глибоких стегнових, підколінних і гомілкових вен, а також суральних синусів. 

Діагностику проводили портативним УЗД апаратом «GE Logiq Book XP» 

(США) безпосередньо в день поміщення пацієнта у стаціонар, на 3-4 та 8-10 

доби після нього. 

Метою УЗКАС було не тільки підтвердження клінічно маніфестного 

ТГВ, а й діагностика субклінічного, «замаскованого» тромбозу, який не 

проявив себе жодним симптомом. При виявленні тромба визначали його 

поширеність у дистальному чи проксимальному напрямі, флотацію верхівки 

та ембологенність. Особливу увагу приділяли неоклюзійним флотуючим 

тромбам з гетерогенною структурою, нерівними ан- або гіпоехогенними 

контурами та надмірною рухливістю в просвіті судин. 

Використовували наступні ультразвукові ознаки ТГВ [28, 34, 41, 50, 68, 

118]: 

1) позитивна компресійна проба (вена при компресії датчиком не 

спадається) 

2) пряма візуалізація тромба (вена не заповнюється кольором, 

розширена, відсутній сигнал PW Doppler) 

3) статичні стулки венозного клапану 

4) відсутність реакції на підсилення кровоплину або PDI 

5) відсутність спонтанного кровоплину і респіраторних коливань 

6) посилення кровоплину по великій та малій підшкірній вені, або 

організація колатерального кровоплину. 

При виявленні ТГВ проводили маркування проксимальної границі 

тромба з наступним скринінгом поширення процесу щодня, кодування за 
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системою СЕАР [81] та відповідними рекомендаціями антикоагулянтної 

терапії, відзначеними в карті стаціонарного хворого. 

Вище сказане зобов’язує ретельно проводити скринінгове обстеження 

судин і пам’ятати про об’єктивні труднощі та «пастки» при дослідженні вен 

нижніх кінцівок: 

1) створення задовільного доступу до вен (латеропозиція пацієнта 

після операції) 

2) диференційна діагностика між ТГВ і лімфедемою (хибно-

позитивний діагноз ТГВ) 

3) при обстеженні не візуалізовано подвійні стегнові та підколінні вени 

(тромбоз паралельної вени без клінічної симптоматики ТГВ); 

4) обстеження судин на всьому протязі виключає можливість «не 

виявити» пристінковий тромбоз 

5) відповідна підготовка пацієнта при трансабдомінальному 

дослідженні клубових та нижньої порожнистої вен (очисна клізма 

перед обстеженням) 

6) існуюча велика ймовірність не виявлення сегментарного тромбозу 

суральних синусів. 

Для виявлення патологічного рефлексу використовували наступні 

методи: 

1) розслаблення після мануальної компресії м’язевого масиву для 

проксимальних вен або стискання стопи для гомілкових вен 

2) проби з використанням пневмоманжетки 

3) активне згинання та розгинання стопи 

4) тест Valsalva – для виявлення рефлюксу загальної, проксимальних 

відділів поверхневої і глибокої стегнових вен, сафено-феморального 

гирла. 

Методи інструментального обстеження та їх застосування у пацієнтів з 

ізольованою та ТПТЖ відображено в табл. 2.4.3.1. 
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Таблиця 2.4.3.1 – Методи інструментального обстеження пацієнтів 

проспективної групи  

 

Методи обстеження 
Кількість 

пацієнтів 

Усього 

% 

УЗКАС  105 100 

УЗД ОЧП  105 100 

Електрокардіографія  105 100 

Рентгенографія грудної клітки 98 93,3 

Оглядова рентгенографія живота  79 75,2 

 

2.4.4 Статистичний аналіз клінічного матеріалу 

 

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). Для кожного із досліджуваних показників 

обчислено їх середні арифметичні значення та стандартні похибки відхилення 

(M±m). Після підтвердження нормального розподілу даних у групах для 

виявлення суттєвих відмінностей між середніми значеннями порівнюваних 

сукупностей застосовували t-критерій Ст’юдента. Показники вважались 

статистично достовірними при значенні р<0,05. Тіснота і напрямок 

взаємозв’язку між середніми значеннями досліджуваних груп встановлено 

кореляційним аналізом. Достовірність кореляційного зв’язку у кожному 

випадку оцінено згідно t-критерію Ст’юдента. 

Прогностичну значимість факторів із визначенням прогностичних 

коефіцієнтів оцінили згідно результатів кореляційного методу множинної 

регресії. Ступінь потенційного ризику (вплив фактора) визначили методом 

однофакторного регресійного аналізу. Для визначення незалежних 

прогностичних варіантів використано модель пропорційного ризику за Cox 
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(множинна регресія з коригуванням за всіма впливовими факторами). 

Основною метою їх було:  

1) вимірювання зв’язку між факторами (зміна показників коагулограми) 

і результативними ознаками (ТГВ) шляхом обчислення парної і множинної 

регресії ß 
2) оцінка параметрів рівняння регресії, які виражають залежність 

середніх значень результативної ознаки від середніх значень факторних ознак  

3) визначення найважливіших факторів ризику, які впливають на 

результативну ознаку  

Статистична надійність регресії загалом оцінена на основі порівняння 

обчислення F-критерію Фішера із його табличним значенням. Ефективність 

прогнозу визначених факторів ризику і застосування різних схем 

профілактики у групі диференційованого застосування профілактичних 

заходів оцінена з позиції доказової медицини із визначенням категорій: 

відношення шансів, відносного ризику, зниження абсолютного ризику, 

зниження відносного ризику, мінімального числа хворих, яким потрібно 

провести профілактику для отримання результатів та довірчих інтервалів для 

кожного показника [15]. 

 

Матеріали, викладені у розділі висвітлені у публікації [42, 45, 47] списку 

використаних джерел 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВЕНОЗНІ ТРОМБОЗИ ТА ЕМБОЛІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ІЗОЛЬОВАНОЮ ТА 

ТЯЖКОЮ ПОЄДНАНОЮ ТРАВМОЮ ЖИВОТА  

 

У розділі представлено результати комплексного обстеження у 

відповідності до мети і завдання роботи, проведено оцінку клініко-

патогенетичної характеристики перебігу ТГВ нижніх кінцівок у пацієнтів з 

ізольованою та ТПТЖ. 

 

3.1 Післяопераційні венозні тромбози нижніх кінцівок у травмованих з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота 

 

Ретроспективна група включала пацієнтів з ТПТЖ – 140 осіб, у 42       

(30 %) – верифіковано ТГВ. Середній вік травмованих ретроспективної групи 

без ТГВ склав 49,6±16,7 років, який не відрізнявся від групи пацієнтів із 

верифікованим ураженням глибоких вен. 

Чоловіків налічувалося 108 (77,1 %), жінок – 32 (22,9 %). Середній бал 

ISS також не відрізнявся від загального показника усієї вибірки і склав 

20,3±7,6 (межі 16 і вище).  

У ретроспективній групі з приводу абдомінальної травми прооперовано 

140 постраждалих. У 52 (40,0 %) пацієнтів абдомінальна травма поєднувалась 

зі скелетною (ISS 16 до 22 балів), у 42 (30,0 %) – з черепно-мозковою (ISS–22-

28 балів), у 42 (30,0 %) – було поєднання абдомінальної, черепно-мозкової та 

скелетної травми (ISS–28-35 балів). Серед них, в післяопераційному періоді 

виявлено 42 (30,0%) травмованих з ТГВ. У 22 (52,4 %) пацієнтів ТГВ було 

виявлено і верифіковано за допомогою УЗКАС на 8,4±2,3 добу, у 20 (47,6 %) – 

на 12,7±2,1 добу. 

Проспективно обстежено 105 постраждалих з ізольованою та ТПТЖ, у 

27 (25,7 %) з яких верифіковано ТГВ. 
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У всіх випадках венозний тромбоз діагностовано після операції. 

Частота венозного тромбозу у травмованих розподілилась наступним 

чином: у групі з ізольованою травмою (48 пацієнтів) – 11 (22,9 %) з ТГВ, з 

ТПТЖ – (57 хворих) – 16 (28,1 %). Узагальнено показник ліжко дня та 

розподіл на підгрупи у травмованих з ізольованою травмою проспективної 

вибірки відображено в табл. 3.1.1. 

 

Таблиця 3.1.1 – Середній показник ліжко дня проспективної групи  

 

Група постраждалих з 

ізольованою 

абдомінальною травмою 

 

Кількість 

Середній 

ліжкодень 

загальний 

Середній 

ліжкодень 

у РАВ 

Група А 48 19,9±8,7 4,3±1,2 

Без ТГВ 37 17,6±6,9 2,1±1,4 

З ТГВ 11 21,3±6,1 3,2±1,3 

 

Середній вік травмованих без ТГВ склав 45,6±15,5 років, що не 

відрізнялось від основної групи загалом і від підгруп постраждалих із 

виявленими ураженнями глибоких вен. Кореляційний аналіз виявив значну 

істотну залежність появи ТГВ від віку постраждалих обидвох підгруп (r=0,26; 

р<0,05). 

Чоловіків налічувалося 37 (78,1 %), жінок – 11 (22,9 %), причому за 

статевою ознакою достовірних відмінностей із загальною групою не виявлено. 

За тяжкістю травми постраждалих розділено наступним чином: легка травма – 

28 травмованих, середня – 20 пацієнтів Середній бал AIS також не відрізнявся 

від загального показника усієї вибірки і склав 2,7±1,8. 

З приводу ізольованої абдомінальної травми 43 (89,6 %) постраждалим 

проведено наступні операційні втручання, які відображено в табл. 3.1.2.  
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Таблиця 3.1.2 – Розподіл пацієнтів проспективної групи з ізольованою 

травмою за характером втручань 

 

 

Характер втручань 

Ізольована 

абдом. травма 
ТГВ 

Абс.число % Абс.число % 

Спленектомія  29 60,4 4 8,3 

Спленектомія + зашивання 

печінки 
8 16,7 3 6,3 

Спленектомія + зашивання 

брижі тонкої кишки 
6 12,5 3 6,3 

Лапароскопія 5 10,4 1 2,1 

Всього 48 100 11 23 

 

Серед них у післяопераційному періоді ТГВ встановлено клінічно у 4 

(8,3 %) травмованих. У решти 7 (14,6 %) – це ускладнення перебігало 

безсимптомно і верифіковано за допомогою УЗКАС. 

Наявність статистично істотних різниць підгруп за віком і тяжкістю 

травми, та її перебігом підтверджує однорідність даної групи-вибірки і дає 

підстави для проведення подальшого мультифакторного аналізу. 

Серед 57 обстежених травмованих проспективної групи з ТПТЖ, у 16 

(28,1 %) верифіковано ТГВ. Узагальнений ліжко день та розподіл на підгрупи 

наведено у табл. 3.1.3. 

Середній вік травмованих проспективної групи без ТГВ склав 48,4±16,8 

років, що не відрізнялось від основної групи загалом і від підгрупи 

постраждалих із верифікованим ураженням глибоких вен. Кореляційний 

аналіз виявив істотну залежність появи або відсутності ТГВ від віку 

травмованих обидвох підгруп (r=0,20; р<0,05). 

Чоловіків налічувалося 43 (75,4 %), жінок – 14 (24,6 %), без достовірних 

відмінностей із загальною групою за статевою ознакою. 
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Таблиця 3.1.3 – Середній показник ліжко дня пацієнтів з ТПТЖ 

проспективної групи 

 

Група пацієнтів з ТПТЖ Кількість 
Середній ліжко 

день загальний 

Середній ліжко 

день у РАВ 

Група Б 57 24,9±7,6 4,1±1,5 

Без ТГВ 41 19,6±5,9 3,8±2,4 

З ТГВ 16 27,6±4,1 5,2±1,3 

 

Усі пацієнти мали тяжку травму з середнім балом ISS 20,7±9,6 (межі 16 і 

вище), який не відрізнявся від усієї вибірки (табл. 3.1.4). 

 

Таблиця 3.1.4 – Розподіл пацієнтів проспективної групи з ТПТЖ за 

характером поєднання травми 

 

 

Характер поєднання травми 
ТПТЖ ТГВ 

Абс. число % Абс. число % 

Абдомінальна травма + травма 

грудної клітки 28 9,1 5 8,8 

Абдомінальна травма + травма 

грудної клітки + закрита 

черепно-мозкова травма 

18 31,6 5 8,8 

Абдомінальна травма + травма 

грудної клітки + закрита 

черепно-мозкова травма + 

відкритий злам нижніх 

кінцівок 

11 19,3 6 10,5 

Всього 57 100 16 27,1 

 

У цій підгрупі з приводу абдомінальної травми було прооперовано усіх 

пацієнтів (табл.3.1.5). 
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Таблиця 3.1.5 – Розподіл пацієнтів проспективного дослідження з ТПТЖ 

за характером операційних втручань 

 

 

Характер операційних втручань 

ТПТЖ ТГВ 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Спленектомія + дренування плевральної 

порожнини 
28 49,2 3 18,7 

Спленектомія + зашивання брижі кишки + 

дренування плевральної порожнини 
8 14,2 2 12,6 

Спленектомія + зашивання печінки/пакінг + 

дренування плевральної порожнини 
5 8,7 - - 

Спленектомія + зашивання розриву діафрагми + 

дренування плевральної порожнини 
3 5,4 2 12,6 

Спленектомія + дренування плевральної 

порожнини + видалення внутрішньочерепної 

гематоми 

3 5,3 3 18,9 

Спленектомія + зашивання печінки/пакінг + 

видалення внутрішньочерепної гематоми + 

дренування плевральної порожнини 

2 3,5 1 6,2 

Зашивання брижі кишки + зашивання печінки + 

видалення внутрішньочерепної гематоми + 

дренування плевральної порожнини 

2 3,5 1 6,2 

Зашивання брижі кишки + видалення внутрі-

шньочерепної гематоми + дренування плевраль-

ної пор. + металоостеосинтез стегнової кістки 

 

1 

 

 

1,7 

 

 

1 

 

 

6,2 

 

Спленектомія + видалення внутрішньочерепної 

гематоми + дренування плевральної порожнини 

+ металоостеосинтез великогомілкової кістки 

1 1,7 1 6,2 

Резекція тонкої кишки + холецистектомія + 

видалення внутрішньочерепної гематоми + 

дренування плевральної порожнини 

1 1,7 1 6,2 

Спленектомія + торакотомія + зашивання 

розриву діафрагми + зашивання легені + 

дренування плевральної пор. 

1 1,7 1 6,2 

Спленектомія + зашивання брижі кишки + 

зашивання стінки шлунка + дренування 

плевральної порожнини  

1 1,7 - - 

Зашивання брижі  тонкої кишки + зупинка 

кровотечі з передньої черевної стінки + 

дренування плевральної порожнини 

1 1,7 - - 

Всього 57 100 16 100 
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Серед них, в післяопераційному періоді виявлено 16 (28,1 %) 

травмованих з ТГВ. Клінічні прояви ТГВ знайдено у 6 (10,5 %) пацієнтів, у 10 

(17,6 %) – було випадково діагностовано під час проведення скринінгу за 

допомогою УЗКАС. 

Відсутність статистично достовірних різниць підгруп за віком, статтю, 

тяжкістю травми та перебігом підтверджує однорідність основної групи-

вибірки і дає підстави для проведення подальшого мультифакторного аналізу. 

Серед пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ у першому травматичному 

періоді чітко відстежено зміни показників гемостазіограми. Встановлено, що в 

70 % пацієнтів цих підгруп у перші три доби спостерігалось підвищення 

показників фібриногену, гематокриту, кількості тромбоцитів у до- і в 

післяопераційному періодах, рівня густини сечі. 

 Одним із факторів ризику виникнення ТГВ в постраждалих є кровотеча 

у вільну черевну порожнину, застосування гемотрансфузій в інтра- та 

післяопераційному періодах. Пікові максимальні показники змін коагулограми 

встановлено з першої до третьої діб після одержання травми (р<0,05). У 

переважній більшості травмованих (84 осіб – 51,9 %) нормалізація показників 

коагулограми спостерігалась до дев’ятої доби перебування у стаціонарі, 

причому у жінок – дещо швидше, ніж у чоловіків (4,9±1,6 проти 6,1±1,8 діб). 

Серед цих підгруп проспективного дослідження у 27 (25,7 %) 

травмованих встановлено ТГВ нижніх кінцівок.  

Усім постраждалим проспективної групи з ізольованою та ТПТЖ 

проведено УЗКАС вен нижніх кінцівок. При поміщенні в стаціонар (0-1 добу) 

проведене обстеження показало, що у постраждалих відсутній ТГВ. 

Подальший моніторинг травмованих УЗКАС на 3-6 добу після отримання 

травми у 34 (32,4 %)  пацієнтів встановив сповільнений кровоплин по 

глибоких венах нижніх кінцівок; у них був високий ступінь розвитку ВТЕ 

після врахування усіх факторів ризику. При спостереженні впродовж 9-12 діб 

у 27 пацієнтів константовано наявність ТГВ нижніх кінцівок.  
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За ходом наукового дослідження виявлено певні особливості перебігу 

ТГВ. Звично тромбоз починається у венах гомілки (так званий дистальний 

тромбоз) і, як правило, безсимптомно. Завдяки різним сприятливим факторам 

тромб поширюється у проксимальному напрямку із залученням в процес 

підколінної, стегнової та клубової вен і у понад 50 % проявляється різким 

симптомокомплексом.  

Це важливо, оскільки не схильний до розповсюдження дистальний 

тромбоз рідко супроводжується розвитком ТЕЛА і, навпаки, при 

проксимальному ТГВ частим явищем є емболія гілок легеневої артерії. 

Матеріали, викладені у розділі висвітлені у публікації [42] списку 

використаних джерел 

 

3.2 Ультрасонографічна характеристика тромбозу глибоких вен нижніх 

кінцівок 

 

За останній час значно підвищилися діагностичні можливості 

візуалізації ультразвукових сканерів і на сьогоднішній день методи 

ультразвукової діагностики не поступаються рентгенконтрастній флебографії 

за повної відсутності інвазії [28, 34, 41, 68, 118].  

УЗКАС вважають високочутливою, неінвазійною маніпуляцією для 

виявлення венозних тромбозів. Висока діагностична точність дозволяє 

включати ультразвукову діагностику у стандартизовані схеми обстежень при 

підозрінні на ТГВ нижніх кінцівок . 

Вивчаючи анатомічні особливості судин, звертали увагу на 

розташування поверхневих венозних стовбурів (великої, малої підшкірних 

вен) щодо поверхневої чи глибокої фасції (так званого фасціального 

«футляра»), подвоєння глибоких або поверхневих венозних стовбурів, 

гіпоплазію (аплазію) венозних стовбурів, розташування перфорантних вен. 

Для оцінки стану вен нижніх кінцівок у травмованих з ізольованою та 

ТПТЖ виконано УЗКАС в тріплексному режимі (дуплексне 



75 

 

ультрасонографічне ангіосканування + кольорове картування кровоплину) 

згідно рекомендацій конгресу міжнародного товариства флебологів (Сан 

Дієго, 2003 року). У контексті ультрасонографічного дослідження ретельно 

обстежили та фіксували патологію глибоких вен нижніх кінцівок як основного 

чиника ВТЕ.  

Завданням дослідження було отримати наступні відомості щодо: 

1) характеру відтоку з усіх вен нижніх кінцівок; 

2) недостатності сафено-феморального та сафено-поплітеального гирл, їх 

локалізації та діаметру; 

3) протяжності патологічного рефлюксу глибоких вен стегново-

підколінно-гомілкового сегменту (патологічним вважали рефлюкс 

крові понад 0,5 сек.); 

4) кількості, локалізації, діаметру та дисфункції клапанів перфорантних 

вен; 

5) перенесеного венозного тромбозу чи ПТФС вен нижніх кінцівок; 

6) тромбозу підшкірних, глибоких та перфорантних вен нижніх кінцівок, 

характеру верхівки тромба та його емболонебезпечності. 

Серед ретроспективної групи дослідження усі 42 (100 %) випадки ТГВ 

проявилися клінічно і верифіковано за допомогою УЗКАС (див. табл. 3.2.1). 

У результаті проспективного дослідження і узагальнення даних 

виявлено 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 %) випадків ТГВ 

перебігали безсимптомно та верифіковані завдяки скринінгу УЗКАС          

(див. табл.3.2.2). 

Тромбоз гомілкових вен та суральних синусів перебігав безсимптомно і 

мав місце у 7 (25,9 %) випадках. Тромбоз підколінної вени виявлено у              

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

8 (29,6 %) пацієнтів. Білатеральних та монополярних тромбозів вен нижніх 

кінцівок не виявлено.  
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Таблиця 3.2.1 – Частота, локалізація і характер ТГВ ретроспективної 

групи  

 

Показники 
Частота 

Абс. 

число 
% 

Межа тромба ( сегмент вени) 

Гомілкові вени та суральні синуси 8 19,1 

Підколінна вена нижче сафено-

поплітеального гирла 
6 14,3 

Підколінна вена вище сафено-

поплітеального гирла 
7 16,7 

Поверхнева стегнова вена 6 14,3 

Загальна стегнова вена нижче сафено-

феморального гирла 
5 11,9 

Загальна стегнова вена вище сафено-

феморального гирла 
7 16,7 

Зовнішня клубова вена 2 4,7 

Загальна клубова вена 1 2,3 

Сторона ураження 

Права 27 64,3 

Ліва 15 35,7 

Обструктивність тромба 

Оклюзійний 42 100 

Пристінковий (безсимптомний) - - 

Емболонебезпечність верхівки тромба 

Без ознак флотації 33 78,6 

Флотуюча верхівка тромба 9 21,4 
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Таблиця 3.2.2 – Частота, локалізація і характер ТГВ у пацієнтів 

проспективної групи  

 

 

Показники 

Тромбоз глибоких вен (n=27) 

Ізольована 

абдомінальна 

травма 

 

ТПТЖ 

 

 

Всього 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Межа тромба (сегмент вени) 

Гомілкові вени та суральні 

синуси 

 

3 

 

6,4 

 

4 

 

6,8 

 

7 

 

13,2 

Підколінна вена нижче 

сафено-поплітеального гирла 

 

1 

 

2,1 

 

1 

 

1,7 

 

2 

 

3,8 

Підколінна вена вище сафено-

поплітеального гирла 

 

1 

 

2,1 

 

1 

 

1,7 

 

2 

 

3,8 

Поверхнева стегнова вена 1 2,1 4 6,8 5 8,9 

Загальна стегнова вена нижче 

сафено-феморального гирла 
2 4,2 3 5,2 5 9,4 

Загальна стегнова вена вище 

сафено-феморального гирла 

 

2 

 

4,2 

 

1 

 

1,7 

 

3 

 

5,9 

Зовнішня клубова вена 1 2,1 1 1,7 2 3,8 

Загальна клубова вена  0 0 1 1,7 1 1,7 

Сторона ураження 

Права  4 8,5 6 10,3 10 18,8 

Ліва 7 14,9 10 17,2 17 32,1 

Обструктивність тромба 

Оклюзійний 4 8,5 6 10,3 10 18,8 

Пристінковий  

(безсимптомний) 
7 15,9 10 17,2 17 32,1 

 



78 

 

Флотацію вважали ембологенною, якщо 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 (рис. 3.2.1). Це виявлено у       

6 (22,2 %) випадках (див. табл. 3.2.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Флотуюча верхівка тромба зовнішньої клубової вени 

 

Таблиця 3.2.2 – Ембологенна флотація у пацієнтів проспективної групи 

 

Показники 

Тромбоз глибоких вен 

Ізольована 

травма 
ТПТЖ Всього 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Емболонебезпечність верхівки тромба 

Без ознак флотації 8 17 12 20,7 20 37,7 

Флотуюча верхівка тромба 3 6,8 4 6,9 7 13,7 
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При подальшому скринінгу УЗКАС відзначено «прикріплення» верхівки 

тромба до стінки судини в середньому на 4-6 добу спостереження.  

Клінічні спостереження. 

1. Пацієнт Т-ва С.В., 42 років, медична карта № 12457 від 20.03.2015 р., 

госпіталізована у І-ше хірургічне відділення КМКЛШМД після дорожньо-

транспортного випадку (пасажир автомобіля) з діагнозом: тяжка поєднана 

травма (ISS 21 бал). Закрита черепно-мозкова травма. Закритий злам 4-6 

ребера справа. Правобічний гемопневмоторакс. Розрив селезінки. 

Гемоперитонеум. Травматична хвороба.  

Час від отримання травми до госпіталізації у стаціонар – 2 години 30 

хвилин. Особливостей анамнезу життя не відзначено. ІМТ – 25,8. Перед 

проведенням операційного втручання проведено УЗКАС вен нижніх кінцівок 

– венозної патології вен нижніх кінцівок не знайдено. Показники 

коагулограми: час зсідання за Lee-White – 6,2 хв., ретракція кров’яного згустка 

– 53,2 %, загальний фібриноген –6,0 г/л, ПТЧ – 16,3 сек., ПІ – 104,5 %, час 

кровотечі за Дюком – 2,1 хв. 

Ургентно проведено лапаротомію, спленектомію, дренування черевної 

порожнини, торакоцентез з дренуванням правої плевральної порожнини, 

хірургічну обробку ран голови і передпліччя. Під час операційного втручання 

виявлено ушкодження селезінки, значну крововтрату у вільну черевну та 

плевральну порожнини (приблизно сумарно 1100 мл.), тривалість операції 

склала понад 135 хвилин.  

На 3 добу проведено скринінговий УЗКАС вен нижніх кінцівок, де 

відзначено сповільнення кровотоку по загальній стегновій вені. Повторне 

проведення скринінгового компресійного ангіосканування на 9 добу 

відзначило флотуючий тромб у загальні стегновій вен (див. рис. 3.2.2). Хворій 

рекомендовано НМГ 0,4 МО. На 14 добу спостерігалось прикріплення 

верхівки тромба до стінки судини і хвору переведенно на ривароксабан з 

рекомендацією консультації судинного хірурга. 
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Рисунок 3.2.2 – Флотуюча верхівка тромба загальної стегнової вени 

 

2. Постраждалий В-цький І.В., 57 років, медична карта стаціонарного хворого 

№ 2635, 12.02.2016 госпіталізований у І-ше хірургічне відділення після 

дорожньо-транспортного випадку (шофер автомобіля) з діагнозом: Тупа 

травма живота. Травматичний розрив селезінки (Moore IV). 

Внутрішньочеревна кровотеча. (AIS 4 бали).  

В анамнезі дані за венозний тромбоз відсутні. ІМТ – 26,6. Від початку 

одержання травми до госпіталізації у стаціонар – 80 хвилин. Перед 

операційним втручанням суміжними спеціалістами діагностовано порушення 

серцевого ритму – миготливу аритмію. 

Показники коагулограми: час зсідання за Lee-White – 5,2 хв., ретракція 

кров’яного згустка – 51,2 %, загальний фібриноген –5,4 г/л, ПТЧ – 14,3 сек., ПІ 

– 99,5 %, час кровотечі за Дюком – 2,4 хв. 

Перед проведенням операційного втручання і на 3 добу в 

післяопераційному періоді проведено УЗКАС вен нижніх кінцівок – венозної 

патології не знайдено. Повторне виконання скринінгового компресійного 

ангіосканування на 9 добу відзначало сповільнення кровотоку поверхневої 



81 

 

стегової вени. На 14 добу виявлено флотуючий тромб поверхневої стегнової 

вени (рис. 3.2.3). 

 

 

 

Рисунок 3.2.3 – Флотуюча верхівка тромба поверхневої стегнової вени 

 

Пацієнту рекомендовано НМГ 0,8 МО. На 19 добу спостерігалось 

прикріплення верхівки тромба до стінки судини і хворого переведенно на 

ривароксабан з рекомендацією звернутись на консультацію до судинного 

хірурга. 

Матеріали, викладені у розділі висвітлені у публікації [47] списку 

використаних джерел 

 

3.3 Визначення D-димерів крові методом SimpliRED
® 

у пацієнтів з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота  

 

Враховуючи певну складність визначення ступеня ризику ВТЕ 

доступними прогностичними шкалами [9, 22, 60, 111, 139, 168, 169, 179, 186, 

202], на перше місце виходять скринінгові тести виявлення тромбозів та 

емболій: маркер реактивного фібринолізу – D-димери, маркер серцевої 

недостатності та ТЕЛА – N-термінальний натрійуретичний пептид типу В 
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(NT-proBNP) [98, 115, 127, 130]. Цінність останнього при скринінгу ТГВ 

мінімальна, оскільки він є вислідом масивної ТЕЛА, гіпертензії та 

перевантаження правих відділів серця. 

Високу інформативність тесту визначення D-димерів на основі 

аглютинації аутогенних еритроцитів (технологія SimpliRED
®
) доведено при 

порівнянні з кількісними методами Cardiac D-dimer (Roche Diagnostics, 

Germany) та Triage D-dimer (Biosite, USA) у мета-аналізі 23 досліджень, яке 

охопило 13 959 пацієнтів з підозрінням на ТГВ за період з 1995 до 2008 року 

[108]. 

Технологія визначення D-димерів згаданим методом показала 

чутливість 85 % (95 % ДІ 0,78-0,90) та специфічність 74 % (95 % ДІ 0,69-0,78), 

що суттєво не відрізняється у порівнянні з методиками латексної аглютинації 

та імуноферментного аналізу Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

[127, 130]. 

Цінність методу полягає у тому, що він максимально адаптований до 

умов надання постраждалим ургентної допомоги, не потребує специфічних 

інгібіторів, підготовки крові до імуноферментного аналізатора, не залежить 

від техніки забору крові та кількості тромбоцитів, і може бути виконаний біля 

ліжка травмованого за декілька хвилин. 

В нашому науковому дослідженні встановлено чутливість і 

специфічність виявлення ТГВ у пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ шляхом 

дослідження продуктів деградації поперечно зшитого фібрину (D-димеру) 

методом визначення аглютинації еритроцитів технологією SimpliRED
®
, а 

також динаміку D-димеру у цій групі травмованих. 

Обов’язковими критеріями включення у наукову роботу були наступні 

умови: негативний результат D-димер тесту, відсутність інструментальних та 

клінічних ознак ТГВ при госпіталізації. 

Дослідження проводили перед проведенням операційного втручання чи 

малоінвазивних методів обстеження (лапароскопія, лапароцентез), на 3-ю та 7-

му доби після них. Позитивний результат, який вказував на активний 
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фібриноліз, оцінювали впродовж 2 хв. за аглютинацією еритроцитів у тестовій 

комірці та відсутністю останньої в комірці контролю. 

У 92 (87,6 %) травмованих досліджуваних груп отримано позитивний D-

димер тест, що вказує на невисоку специфічність цього тесту щодо ТГВ, і 

пояснюється підвищенням у крові вмісту D-димерів після операційних 

втручань та травми. 

Пік позитивних результатів тесту відзначено на п’яту добу після 

операційного втручання. У всіх травмованих з ТГВ нижніх кінцівок виявлено 

різко позитивний результат тесту, який проявляється аглютинацією 

еритроцитів на 5-20 сек. та наявністю D-димер впродовж тривалого часу (в 

середньому 19±7 днів). В групі низького ризику ТГВ за J. Caprini [112] 

позитивний тест визначено у 2 (1,9 %) пацієнтів, у групах помірного та 

високого ступеня ризику – у 11 (10,5 %) та 79 (75,2 %) травмованих 

відповідно. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ РИЗИКУ ТРОМБОЗУ ГЛИБОКИХ ВЕН 

У ПАЦІЄНТІВ З ІЗОЛЬОВАНОЮ ТА ТЯЖКОЮ 

ПОЄДНАНОЮ ТРАВМОЮ ЖИВОТА 

 

Велика кількість та варіабельність чинників ризику ВТЕ, їх різний вплив 

на розвиток ТГВ в умовах короткого передопераційного часу підготовки 

травмованих, різноманітні комбінації поєднання показників визначають 

необхідність пошуку найбільш вірогідних факторів стосовно ВТЕ у хірургії 

травми. З цією метою за ходом дослідження нами проаналізовано 48 факторів 

ризику ВТЕ у 105 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні з 

ізольованою та ТПТЖ. Визначення більшості сигніфікантних факторів серед 

постраждалих проспективної групи дослідження порівняли з відповідними 

обчисленнями ретроспективної групи. В результаті виокремлено 18 

статистично вірогідних чинників, на основі яких у подальшому опрацьовано 

прогностичні показники та об’єктивізовану прогностичну шкалу ступеня 

ризику ВТЕ у пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ. 

 

4.1 Вікові, статеві, анамнестичні та антропометричні показники 

 

Під час аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури знайдено низку 

повідомлень про вплив віку, статі, анамнезу життя та хвороб, а також ІМТ 

пацієнтів на розвиток ВТЕ у післяопераційному періоді [9, 11, 13, 35, 50, 51, 

55, 59, 60, 70, 77, 78, 104, 112, 139, 147, 168, 169, 176, 179, 186, 197]. 

Загалом опрацьовано 21 чинник ризику цієї групи, з яких достовірний 

вплив на ризик розвитку ТГВ визнано у 5: вік, ІМТ понад 28, час від 

отримання травми до госпіталізації понад 6 годин, показник ISS понад 21 бал, 

показник AIS понад 3 балів, сімейний анамнез ВТЕ. 
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Caprini J. [112] встановив, що при досягненні 75-річного віку ризик ВТЕ 

зростає до 70 %. У відношенні травми нами виявлено статистично вірогідну 

різницю в розвитку ТГВ різних вікових груп у післяопераційному періоді. 

Методом статистичної варіації виявлено істотний вплив віку понад 50 років на 

розвиток ТГВ; у постраждалих понад 60 років – загроза розвитку ВТЕ зросла 

удвічі. 

При порівнянні груп пацієнтів проспективної групи ТГВ діагностовано у 

19 (70,4 %) з 81 (77,1 %) чоловіків та у 8 (29,6 %) з 24 (22,9 %) жінок, без 

статистично сигніфікантної різниці. 

Проаналізовано час від отримання травми до госпіталізації у 

травмованих з ізольованою та ТПТЖ. У пацієнтів, оперованих пізніше 6 годин 

від отримання травми до госпіталізації, відзначено значну різницю розвитку 

ТГВ у післяопераційному періоді, що виявлено в групах ретроспективного та 

проспективного дослідження (рис. 4.1.1, рис. 4.1.2). 

  

 

Рисунок 4.1.1 – Зв’язок ТГВ від часу отримання травми до госпіталізації 

ретроспективної групи 
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Рисунок 4.1.2 – Зв’язок ТГВ від часу отримання травми до госпіталізації 

проспективної групи  

 

Ці результати є схожими до низки повідомлень авторів про 

дисемінований тромбогенез у пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ як відповідь 

на зневоднення, стрес, біль і, як наслідок, адинамію [9, 51, 60, 112, 139, 179]. 

Одним з найпотужніших предикторів ТГВ є перенесений епізод ВТЕ в 

анамнезі [35, 138, 143, 176, 202]. Поєднання тромбофілічних станів з 

ураженням або повною руйнацією клапанного апарату у травмованих з 

ізольованою і ТПТЖ, та операційного втручання створюють практично 

«ідеальні» умови для утворення тромбів, що виявлено у 12 (11,4 %) пацієнтів, 

які перенесли ВТЕ в анамнезі (див. рис. 4.1.3). 

Різні погляди авторів [51, 60, 104, 111] щодо ІМТ у пацієнтів як 

монофактора ризику розвитку ТГВ, в нашому дослідженні підтверджено у 

травмованих з ізольованою та ТПТЖ при ІМТ > 28 (див. рис.4.1.4). 
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Рисунок 4.1.3 – Зв’язок ВТЕ в анамнезі на розвиток ТГВ у 

проспективній групі 

 

 

Рисунок 4.1.4 – Вплив ІМТ на розвиток ТГВ 

 

Враховуючи висновки низки авторів [9, 50, 60, 70, 104, 112, 186] щодо 

іммобілізації (ліжкового режиму), як монофактора ризику ВТЕ, нами 

встановлено вплив її тривалості > 48 годин на розвиток ТГВ у пацієнтів з 
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ізольованою та ТПТЖ, причому результати виявились тотожними у групах 

ретроспективного та проспективного дослідження (рис. 4.1.5, рис. 4.1.6). 

 

 

Рисунок 4.1.5 – Вплив іммобілізації (ліжкового режиму) понад 48 год. на 

розвиток ТГВ у ретроспективній груп 

 

 

Рисунок 4.1.6 – Вплив іммобілізації понад 48 год. на розвиток ТГВ у 

проспективній групі 
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Серед інших анамнестичних чинників ризику вірогідної залежності не 

виявлено (табл.4.1.1). 

 

Таблиця 4.1.1 – Зв’язок факторів ризику ВТЕ у групах  

 

Фактор ризику 

К-ть травмованих з 

відсутньою  

ознакою 

К-ть травмованих з 

присутньою 

ознакою 

Вірогід-

ність 

різниці 

(р) без ТГВ з ТГВ без ТГВ з ТГВ 

Інфаркт 

міокарда в 

анамнезі 

102 

(97,1 %) 

24 

(88,8 %) 

3 

(2,9 %) 

3 

(11,2 %) 
p<0,05 

Операції в 

анамнезі (до 3 

міс.) 

98 

(93,3 %) 

25 

(92,6 %) 

7 

(6,7 %) 

2 

(7,4 %) 

 

р>0,05 

Онкологічні 

захворювання в 

анамнезі 

104 

(99,1 %) 

27 

(100,0 %) 

1 

(0,9 %) 
0 р>0,05 

Післяпологовий 

період 
103 

(98,1 %) 

27 

(100 %) 

2 

(1,8 %) 
0 р>0,05 

 

4.2 Лабораторні параметри крові 

 

Оцінено вплив основних лабораторних показників (гемоглобіну, 

гематокриту, кількості лейкоцитів, глюкози, загального білірубіну, сечовини, 

креатиніну, АлАТ, АсАТ) та розширеної гемостазіограми на розвиток ТГВ у 

травмованих з ізольованою і ТПТЖ в перед- та післяопераційному періодах. 

Визначення лабораторних показників крові проведено у пацієнтів тричі 

за час перебування в стаціонарі (перед операцією або у першу добу після 

поступлення у стаціонар, на 3-4-у та 7-8-у доби). Проведено порівняльний 

аналіз показників у травмованих без ознак ТГВ та постраждалих, у яких 

діагностовано це ускладнення та визначено, які з них вірогідно впливають на 

ризик розвитку тромбозу. 

При статистичному опрацюванні розподіл отриманих даних оцінювали 

за допомогою критерію Шапіро-Вілка. З метою порівняння вірогідності змін 
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показників гемостазіограми в динаміці та визначення розходження між 

вибірками проведено непараметричний U-критерій Манн-Уітні [15]. 

Дослідження лабораторних показників крові перед операційним 

втручанням або проведенням малоінвазійних методів обстеження, та 

післяопераційному періоді не виявило жодного статистично достовірного 

впливу на розвиток ТГВ у травмованих з ізольованою та ТПТЖ                   

(табл. 4.2.1). 

 

Таблиця 4.2.1 – Середнє значення лабораторних показників крові у 

пацієнтів проспективної групи  

 

Показник 
Пацієнти без 

ТГВ (n=78) 

Пацієнти з 

ТГВ (n=27) 

Вірогідність 

різниці (р) 

Гемоглобін, г/л 117,42±15,78 109,23±9,81 р>0,05 

Лейкоцити крові, 10
9
/л 9,91±2,91 9,2±3,12 р>0,05 

ШОЕ, мм/год 9,51±2,24 11,12±5,36 р>0,05 

Глюкоза крові, ммоль/л 5,17±1,65 5,87±3,01 р>0,05 

Загальний білок, г/л 70,21±11,24 68,22±9,34 р>0,05 

Креатинін, ммоль/л 0,12±0,09 0,14±0,08 р>0,05 

Сечовина, ммоль/л 6,98±2,95 6,89±3,67 р>0,05 

Загальний білірубін, мкмоль/л 13,51±5,76 14,86±7,39 р>0,05 

АлАТ, МОд/л 1,01±0,86 1,02±0,71 р>0,05 

АсАТ, МОд/л 0,89±0,41 0,97±0,43 р>0,05 

 

Враховуючи наявний кореляційний зв’язок набутих чи вроджених 

тромбофілій із розвитком ТГВ у численних роботах [104, 111, 139, 144], 

основні гемокоагуляційні показники виконано в усіх пацієнтів проспективної 

групи та об’єднано в розширену гемостазіограму (табл. 4.2.2). 
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Таблиця 4.2.2 – Середні показники гемостазіограми пацієнтів 

проспективної групи  

 

Аналіз отриманих результатів виявив статистичну сигніфікантність 

показників часу зсідання за Lee-White, ПТЧ та кількості тромбоцитів у 

травмованих. 

Дослідження показників гемостазіограми вказує на збільшення 

тромботичного потенціалу з переважанням процесів гіперкоагуляції у 

пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ, яка може стати причиною розвитку ВТЕ. 

 

4.3 Супровідні захворювання 

 

Проаналізовано 14 чинників ризику ТГВ в контексті супровідної 

патології, яку діагностовано у постраждалих під час перебування на 

стаціонарному лікуванні з приводу ізольованої та ТПТЖ. Статистично 

Показники 
Пацієнти без 

ТГВ 

Пацієнти із 

ТГВ 

Вір-ть 

різниці (p) 

Час зсідання за Lee-White, хв. 6,37±3,14 3,47±3,17 p>0,05 

Ретракція кров’яного згустка, % 46,37±12,87 51,22±11,67 p>0,05 

Кількість тромбоцитів, г/л 250,88±47,87 315,47±46,54 p>0,05 

Загальний фібриноген, г/л 4,12±1,25 5,21±2,65 p>0,05 

Толерантність плазми до 

гепарину, хв. 
7,87±2,23 6,47±2,4 p>0,05 

ПТЧ, сек. 17,87±4,95 13,96±5,87 p>0,05 

ПІ, % 105,47±12,88 102,37±11,27 p>0,05 

D-димер, сек.,  

(SimpliRED
®
 - тест) 

32,36±13,21 35,62±11,55 p>0,05 

МНВ 1,12±0,17 0,97±0,87 p>0,05 

Час кровотечі за Дюком 1,72±0,27 2,07±0,97 p>0,05 



92 

 

вірогідну різницю при порівнянні міжгрупових ознак виявлено у 

постраждалих з порушенням серцевого ритму, серцевою недостатністю 

(класифікація NYHA), ішемічною хворобою серця, артерійною гіпертензією. 

При порівнянні цих показників методом кореляційного зв’язку визначено 

найбільший вплив на ТГВ миготливої аритмії та серцевої недостатності. 

Порушення серцевого ритму діагностовано клінічно та підтверджено за 

допомогою ЕКГ і моніторингу варіабельності серцевого ритму у 24 (22,8 %) 

травмованих проспективної групи та 44 (31,4 %) ретроспективної групи     

(рис.4.3.1). 

 

 

Рисунок 4.3.1 – Зв’язок миготливої аритмії і ТГВ у пацієнтів 

ретроспективної групи 

 

Високий ступінь кореляції (r=0,20) ТГВ виявлено у 17 (10,5%) 

постраждалих із серцевою недостатністю ІІа-ІІІ стадії, ІІІ-IV функціонального 

класу (класифікація NYHA) проспективної групи та 12 (8,6 %) травмованих 

ретроспективної групи (див. рис.4.3.3, рис.4.3.4)  
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Рисунок 4.3.2 – Зв’язок миготливої аритмії і ТГВ у пацієнтів 

проспективної групи 

 

 

Рисунок 4.3.3 – Зв’язок серцевої недостатності та ТГВ у ретроспективній 

групі 

 

Ефективним виявлено застосування неспецифічних методів 

профілактики ВТЕ у травмованих з варикозною хворобою вен нижніх 

кінцівок.  
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Рисунок 4.3.4 – Зв’язок серцевої недостатності та ТГВ у проспективній  

групі  

 

Статистично сигніфікантну різницю на розвиток ТГВ у травмованих, 

яких оперовано, встановлено при порівнянні груп пацієнтів, яким проведено 

профілактичну компресійну терапію, з травмованими, у яких бандажування 

ніг не проводили (рис.4.3.5) 
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Рисунок 4.3.5 – Зв’язок ТГВ у пацієнтів із варикозною хворобою вен 

нижніх кінцівок з еластичним бандажуванням ніг та без нього 

Решту предикторів та їх довірчий інтервал в розвитку ТГВ у 

травмованих з супровідною патологією, яких оперували з приводу ізольованої 

та ТПТЖ, вказано в табл. 4.3.1., 4.3.2. 

 

Таблиця 4.3.1 – Зв’язок післяопераційного ТГВ із супровідною 

патологією ретроспективної групи  

 

Фактори ризику 

Кількість 

травмованих без 

супровідної 

патології 

Кількість 

травмованих без 

супровідної 

патології 

Вірогід-

ність 

різниці 

(р) 
без 

ТГВ 

із 

ТГВ 

без 

ТГВ 

із 

ТГВ 

Мультифакторний 

атеросклероз (n=19) 

121 

(90,3 %) 

36 

(85,7 %) 

13 

(9,7 %) 

6 

(14,3 %) 

 

р>0,05 

Порушення 

лімфодренажу 

нижніх кінцівок 

(n=17) 

123 

(92,5 %) 

35 

(83,3 %) 

10 

(7,5 %) 

7 

(16,7 %) 

 

p<0,05 

Артерійна 

гіпертензія (n=14) 

130 

(93,5 %) 

37 

(88,1 %) 

9 

(6,5 %) 

5 

(11,9 %) 

 

р>0,05 

Хронічний 

обструктивний 

бронхіт (n=9) 

131 

(94,9 %) 

40 

(95,2 %) 

7 

(5,1 %) 

2 

(4,8 %) 

 

р>0,05 

Цироз печінки (n=4) 
136 

(97,8 %) 

41 

(97,6 %) 

3 

(2,2 %) 

1 

(2,4 %) 
 

р>0,05 

Цукровий діабет 

(n=3) 

137 

(98,6 %) 

41 

(97,6 %) 

2 

(1,4 %) 

1 

(2,4 %) 

 

р>0,05 

Параплегія (n=2) 
138 

(98,6 %) 

42 

(100 %) 

2 

(1,4 %) 

0 

(0 %) 

 

р>0,05 
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Таблиця 4.3.2 – Зв’язок післяопераційного ТГВ у пацієнтів із 

супровідною патологією проспективної групи 

Фактори ризику 

Кількість 

травмованих без 

супровідної 

патології 

Кількість 

травмованих із 

супровідною 

патологією 

Вірогід-

ність 

різниці 

(р) без 

ТГВ 

із 

ТГВ 

без 

ТГВ 

із 

ТГВ 

Артерійна гіпертензія 

(n=11) 

72 

(92,3 %) 

22 

(81,5 %) 

6 

(7,7 %) 

5 

(18,5 %) 

 

р<0,05 

Мультифакторний 

атеросклероз (n=17) 

72 

(92,3 %) 

16 

(59,2 %) 

6 

(7,7 %) 

11 

(40,8 %) 

 

р<0,05 

Порушення лімфодренажу 

нижніх кінцівок (n=12) 

70 

(89,7 %) 

23 

(85,2 %) 

8 

(10,3 %) 

4 

(14,8 %) 

 

р>0,05 

Хронічний обструктивний 

бронхіт (n=7) 

73 

(93.6 %) 

25 

(92,6 %) 

5 

(6.4 %) 

2 

(7,4 %) 

 

р>0,05 

ПТФС (n=4) 
78 

(100 %) 

23 

(85,2 %) 

0 

(0 %) 

4 

(14,8 %) 

 

р<0,05 

Цироз печінки (n=2) 
77 

(98.7 %) 

26 

(96,3 %) 

1 

(1.3 %) 

1 

(4,2 %) 
 

р>0,05 

Цукровий діабет (n=2) 
77 

(98.7 %) 

26 

(96,3 %) 

1 

(1.3%) 

1 

(4,2%) 

 

р>0,05 

Параплегія (n=2) 
76 

(97.4 %) 

27 

(100 %) 

2 

(2.6 %) 

0 

(0 %) 

 

р>0,05 

 

 

4.4 Лікувально-інтервенційні заходи як фактор ризику тромбозу 

глибоких вен нижніх кінцівок 

 

Тривалість операційного втручання корелює з післяопераційними ВТЕ. 

Це підтверджено практично в усіх наукових дослідженнях, причому 

варіабельність цього показника різна: від 45 до 120 хвилин [51, 52, 60, 70, 104, 
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139, 186, 202]. У пацієнтів, яким проведено операційне втручання в 

ургентному порядку за життєвими показаннями, нами виявлено два 

достовірних періоди, які вірогідно впливають на розвиток ТГВ у травмованих 

– понад 60 та 160 хв. часу (рис. 4.4.1, рис. 4.4.2)  

 

 

Рисунок 4.4.1 – Зв’язок тривалості операційного втручання на розвиток 

ТГВ у ретроспективній групі 

 

 

Рисунок 4.4.2 – Зв’язок тривалості операційного втручання на розвиток 

ТГВ у проспективній групі 
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Істотного впливу на ризик розвитку ТГВ у травмованих з ізольованою та 

ТПТЖ виконання гемотрансфузій [139] у післяопераційному періоді та 

тривалого застосування центрального венозного катетера [51, 60, 104, 112, 

179, 197] у нашому дослідженні не відзначено (табл. 4.4.1). 

 

Таблиця 4.4.1 – Зв’язок розвитку ТГВ з деякими лікувально-

інтервенційними заходами 

 

Фактор 

ризику 

Кількість 

травмованих, у яких 

ознака відсутня 

Кількість травмованих, 

у яких ознака присутня 
Вірогід-

ність 

різниці 

(р) без ТГВ з ТГВ без ТГВ з ТГВ 

Гемотранфузії 

(n=42) 

49 

(62,8 %) 

14 

(51,8 %) 

29 

(37,2 %) 

13 

(49,2 %) 
р>0,05 

Центральний 

венозний 

катетер (n=37) 

51 

(65,4 %) 

17 

(62,9 %) 

27 

(34,6 %) 

10 

(37,1 %) 
р>0,05 

 

4.5 Фактори ризику венозних тромбозів та емболій у пацієнтів з 

ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота  

 

Враховуючи проблеми діагностики ТГВ та малоефективне лікування 

ТЕЛА, стратифікація ризику та профілактики ВТЕ є важливим компонентом 

поліпшення результатів. З цією метою досліджено фактори ризику ВТЕ та їх 

взаємний вплив на кореляційний зв’язок тромбоутворення у пацієнтів з 

ізольованою та ТПТЖ. 

Для цього проведено статистичний аналіз ризику післяопераційного 

ТГВ у травмованих з ізольованою та ТПТЖ, за допомогою ліцензійних 

комп’ютерних програм медико-біологічних досліджень STATISTICA
®
        

(Stat Soft, Inc) та Excel
®
 (Microsoft

®
 Office, 2007) [15], виявлені при аналізі 

ретроспективної та дослідженнях проспективної груп. 
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Ступінь ризику післяопераційних ВТЕ оцінювали за допомогою 

комп’ютерної програми ‘‘Risk DVT 1.0
®
’’. Згідно опрацьованих даних, до 

низького ступеня ризику ВТЕ віднесено 2 (1,9 %), до середнього – 11 (10,5 %) 

та високого – 92 (87,6 %) постраждалих. Велику частку з високим ступенем 

ризику ВТЕ слід пояснити збільшенням числа хворих з ТПТЖ, зростанням 

кількості пацієнтів з супровідною серцево-судинною патологією, 

розширенням показань до операційних втручань. 

Отже, з отриманих результатів видно, що значення та ступінь сили 

кожного з чинників у розвитку ВТЕ відрізняється. Аналізуючи результати 

мультифакторної регресії, нами отримано вісімнадцять незалежних факторів 

ризику ВТЕ у травмованих ретроспективної групи з ізольованою та ТПТЖ: вік 

понад 50 років, час від отримання травми до госпіталізації понад 6 годин, 

тривалість операційного втручання понад 160 хв., серцева недостатність (ІІІ-

ІV за NYHA), миготлива аритмія, систолічний артерійний тиск менше 90 мм. 

рт. ст., ліжко-дні, кількість тромбоцитів, венозний гематокрит, ПІ, час зсідання 

за Lee White, густина сечі, шкала Glasgow, післяопераційна іммобілізація 

понад 48 год., тяжкість травми за ISS понад 21 бал, тяжкість травми за AIS 

понад 3, ВТЕ в анамнезі, ІМТ понад 28.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ОЦІНКА ІНФОРМАТИВНОСТІ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВЕНОЗНИХ 

ТРОМБОЗІВ ТА ЕМБОЛІЙ, ЗАХОДИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ  

У ПАЦІЄНТІВ З ІЗОЛЬОВАНОЮ ТА ТЯЖКОЮ ПОЄДНАНОЮ ТРАВМОЮ 

ЖИВОТА 

 

Враховуючи високу частоту ТГВ у постраждалих з ізольованою та 

ТПТЖ, постає необхідність опрацювати для умов невідкладної хірургії травми 

методи прогнозування ризику ВТЕ і, в залежності від визначеного ступеня, 

обрати диференційований спосіб профілактики [9, 51, 70, 112, 139]. 

Оскільки існуючі шкали визначення ризику ВТЕ [61, 179, 186] 

недостатньо адаптовані до умов ургентної хірургії та не враховують окремі 

особливості перебігу післяопераційного періоду травмованих пацієнтів, нами 

опрацьовано динамічний спосіб прогнозування післяопераційних ТГВ, який 

відображає ступінь ризику у перед- і в післяопераційному періодах, 

виражений у балах. 

 

5.1 Визначення міри інформативності факторів ризику тромбозу 

глибоких вен у травмованих з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою 

живота 

За ходом наукового дослідження з метою оптимального пошуку 

сигніфікантно значимих факторів впливу на розвиток післяопераційних ВТЕ 

оцінено 48 чинників венозного тромбозу та відібрано 18 (39,1 %) предикторів, 

які подолали 95 % ДІ (р<0,05), а також створено динамічну шкалу оцінки 

ризику ТГВ у пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ. Інформаційність (J) 

визначали шляхом сумування градацій факторів ризику відповідно до 

формули Кульбака С. [15]. Для побудови прогностичної моделі не 

використовували параметри з низьким рівнем інформаційності. Розрахунок 
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прогностичних коефіцієнтів факторів ризику ТГВ проведено на основні 

неоднорідної послідовності методом Вальда [15]. 

Перелік факторів та їх граничні табличні значення ПК, які склали від       

-5,5 до +7,5 перед операційним втручанням, та від -8,5 до +6,5 у 

післяопераційному періоді представлено в табл.5.1.1. 

 

Таблиця 5.1.1 – Пограничні коєфіцієнти ймовірності післяопераційного 

ТГВ у пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ 

 

 

№ 

п/п 

Фактори ризику 

 

Порогові 

значення 

Коефіцієнти 

перед 

операцією 

після 

операції 

ПК J ПК J 

1. Вік, роки 
< 50 -1 

0,552 
-1 

0,552 
≥ 50 +3 +3 

2. Час від отримання травми 

до госпіталізації, год. 

< 6 -5,5 
2,287 

-5,5 
2,287 

> 6 +4 +4 

3. ВТЕ в анамнезі 
ні -4 

3,148 
-4 

3,148 
так +6 +6 

4. Тяжкість поєднаної 

травми за шкалою ISS 

до 20 -4 
3,479 

-4 
3,479 

≥ 21 +7,5 +7,5 

5. 

Післяопераційна 

іммобілізація (ліжковий 

режим), год. 

≤ 48 - 
 

-2 
2,490 

> 48 - + 2 

6. Тривалість операції, хв. 

60 - 160 - 
 

-2,5 
1,814 

> 160 - +6,5 

7. ІМТ 
< 28 - 

 
-3,5 

1,260 
> 28 - +1 

8. 
Тяжкість ізольованої 

травми за шкалою AIS 

> 2 -5,5 

1,479 

-5,5  

1,479 

 
≥ 3 +2,5 +2,5 
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Як видно з отриманих результатів, максимальне значення ПК наявне у 

наступних чинниках ризику ВТЕ: час від одержання травми до госпіталізації 

понад 6 годин, ВТЕ в анамнезі, тяжкість поєднаної травми за шкалою ISS 

понад 21, післяопераційна іммобілізація понад 48 годин, тривалість 

операційного втручання понад 160 хвилин. Результати нашого дослідження 

співзвучні з роботами ряду вітчизняних та зарубіжних науковців.  

Зокрема, В.С. Савельєв [72] вказав на тривалість та обсяг операційного 

втручання як предиктора післяопераційних ВТЕ. J. Caprini [112] описав 

післяопераційну іммобілізацію, як потужний фактор ризику ВТЕ, в зв’язку з 

венозним стазом у нижніх кінцівках та потенціюванням гіперкоагуляційного 

каскаду. 

W. H. Geerts [136, 139] довів залежність потенціювання 

тромбоутворення від віку пацієнта та акцентував увагу на застосування 

компресійної терапії.  

На основі цих результатів дослідження нами створено спосіб 

ефективного прогнозування ВТЕ у постраждалих з ізольованою та ТПТЖ, 

відображаючи динаміку факторів ризику з моменту госпіталізації, операції та 

впродовж усього післяопераційного періоду. З них чотири оцінювали перед 

операційним втручанням з подальшою корекцією їх у післяопераційному 

періоді та додаванням трьох нових факторів ризику, які ідентифікували тільки 

в післяопераційному періоді. 

За допомогою статистичного аналізу опрацьовано динамічну 

прогностичну шкалу, яка містить перелік факторів ризику ТГВ перед 

операційним втручанням і в післяопераційному періоді, а їх прогностичну 

значимість виражено у балах. Для зручності арифметичного сумування 

розрахунок виведено у позитивну шкалу виміру представлену в табл. 5.1.2. 

Ступінь ризику ТГВ встановлювали шляхом сумування балів. При 

досягненні верхнього порогового значення травмованих відносили до 

контингенту з високим ступенем ризику ВТЕ, а при досягненні нижнього – до 
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групи пацієнтів з мінімальною прогностичною ймовірністю виникнення 

післяопераційного ТГВ. 

 

Таблиця 5.1.2 – Об’єктивізована динамічна прогностична шкала оцінки 

ступеня ризику ВТЕ у пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ 

 

 

№ 

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. 
ВТЕ в анамнезі 

ні 0 0 

так 10 10 

4. 
ІМТ 

< 28 0 0 

> 28 0 3 

5. Післяопераційна іммобілізація 

(ліжковий режим), год. 

< 48 0 0 

> 48 0 10 

6. 
Тривалість операції, хв. 

61-159 0 5 

≥ 160 0 10 

7. Тяжкість поєднаної травми за 

шкалою ISS 

до 20 0 5 

≥ 21 10 10 

Тяжкість ізольованої травми за 

шкалою AIS 

< 3 0 0 

≥ 3 10 10 

Сума балів 40 78 
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5.2 Визначення ступеня ризику післяопераційного тромбозу глибоких 

вен у пацієнтів з ізольованою та тяжкою поєднаною травмою живота  

 

Ступінь ризику ТГВ у постраждалих з ізольованою та ТПТЖ 

здійснювали двічі сумуванням балів на момент госпіталізації і в динаміці у 

післяопераційному періоді. В залежності від кількості балів, виокремлено три 

ступені ризику: низький, помірний та високий.  

Діапазон між граничними значеннями розділено на три частини, з 

урахуванням, що максимальна кількість балів у травмованих нашого 

дослідження становила 25 (з 40 можливих) перед операційним втручанням та 

55 (з 78 можливого) балів після операції. 

 

Таблиця 5.2.1 – Ступені ризику ТГВ у пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ 

перед операційним втручанням та в післяопераційному періоді 

 

Ступінь 

ризику 

Передопе-

раційний 

індекс 

Ймовірність 

ТГВ 

Післяопе-

раційний 

індекс 

Ймовірність 

ТГВ 

Низький ≤ 10 2% < 20 2% 

Помірний 11-20 20% 20-30 25% 

Високий > 20 60% > 30 65% 

 

Отож, перед проведенням операційного втручання сума до 10 балів 

відповідала низькому ступеню (ймовірність ТГВ – до 2 %), від 11 до 20 балів – 

помірному (ТГВ – до 20 %), понад 20 балів – високому (ТГВ – понад 60 %). 

Відповідно, проведено розрахунок ступеня ризику ВТЕ після проведення 

операційного втручання: низький – до 20 балів (ТГВ – 2 %), помірний – 20-30 

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

65 %). Таким чином, слід відзначити, що показники ризику виникнення ТГВ 
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при його висліду є значно більшими за умов ізольованої та ТПТЖ, ніж 

відповідні дані у загальноклінічній шкалі J. Caprini [112].  

При застосуванні цього методу у постраждалих контрольної групи 

динамічного прогнозування виявлено чутливість останнього – 83,3 %, 

специфічність – 76,5 %. Контрольна група включала 57 пацієнтів з 

ізольованою та ТПТЖ, з яких у 4 (7,1 %) – верифіковано ТГВ. 

Чоловіків налічувалося 41 (71,9 %), жінок – 16 (28,1 %); середній вік 

травмованих склав 42,76±13,6 років. За тяжкістю постраждалих розділено 

наступним чином: тяжка травма (ISS від 16 до 32) – 46, ізольована 

абдомінальна травма (AIS склав 2,2±1,7) – 11 постраждалих. У контрольній 

групі нашого дослідження з приводу абдомінальної травми прооперовано 57 

травмованих. У 32 (69,6 %) пацієнтів абдомінальна травма поєднювалась зі 

скелетною (ISS 16 до 22 балів), у 10 (21,7 %) – з черепно-мозковою (ISS–22-28 

балів), у 4 (8,7 %) було поєднання абдомінальної, черепно-мозкової та 

скелетної травм (ISS–28-35 балів). Серед них, у післяопераційному періоді 

виявлено 4 (7,1 %) травмованих з ТГВ.  

Усім постраждалим контрольної групи з ізольованою та ТПТЖ 

проведено моніторинг УЗКАС вен нижніх кінцівок. При поміщенні у 

стаціонар (0-1 доба) обстеження показало відсутність ТГВ. При подальшому 

моніторингу травмованих УЗКАС на 3-6 добу після отримання травми у 16 

(28,1 %) встановлено сповільнений кровоплин по глибоких венах нижніх 

кінцівок; у цих постраждалих після врахування усіх факторів ризику у 

післяопераційному періоді встановлено високий ступінь розвитку ВТЕ. При 

подальшому спостереженні (9-12 доба) у 4 постраждалих констатовано 

наявність ТГВ нижніх кінцівок. Серед них, у 3 травмованих був виконаний 

остеосинтез нижніх кінцівок з приводу багатоуламкових переломів, у одного – 

операційне втручання з приводу тяжкого перелому хребта. Розподіл 

травмованих контрольної групи дослідження згідно опрацьованого способу 

оцінки ризику виникнення ВТЕ наведено в табл. 5.2.2 
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Таблиця 5.2.2 – Ступені ризику ВТЕ у пацієнтів контрольної групи 

 

Ступінь 

ризику 

Кількість постраждалих 

До операції % Після операції % 

Низький 2 3,5 0 0 

Помірний 9 15,8 3 5,3 

Високий 46 80,7 54 94,7 

Всього 57 100 57 100 

 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що опрацьований спосіб 

оцінки ризику ТГВ дає можливість здійснити стратифікацію постраждалих з 

ізольованою та ТПТЖ за ступенем ризику ВТЕ. Він є інтуїтивно зрозумілим та 

доступним у більшості хірургічних стаціонарах. Також доцільність його 

використання доведено високою прогностичністю та точністю 83,3 % і –     

76,5 %, відповідно. Опрацьована нами шкала прогнозу ТГВ у постраждалих з 

ізольованою та ТПТЖ є гнучкою у використанні та максимально наближеною 

до обставин ургентної хірургії травми. 

 

5.3 Профілактика венозних тромбозів та емболій у хірургії ізольованої та 

тяжкої поєднаної травми живота 

 

Враховуючи етіологію, патогенез та особливості перебігу ВТЕ успішна 

профілактика досягається дотриманням наступних умов: збільшення об’єму 

кровоплину та покращення реологічних властивостей крові, досягнення 

стійкої нормокоагуляції, застосування еластичного бандажування, 

компресійного трикотажу та фармакологічних засобів профілактики [11, 14, 

17, 51, 61, 112, 179, 186]. 

Усіх пацієнтам контрольної групи проспективного прогнозування 

оперовано з обов’язковим використанням компресійного трикотажу ІІ-ІІІ 
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ступеня компресії у післяопераційному періоді. При варикозній хворобі 

підшкірних вен нижніх кінцівок понад С3 за класифікацією СЕАР та ІМТ 

понад 28 вважали за доцільне використання трикотажу І-ІІ-го ступеня ГЕК з 

тривалістю застосування усього періоду перебування постраждалих на 

стаціонарному лікуванні. В перші години після операції травмованим 

роз’яснено основні вправи лікувальної фізкультури, спрямовані на активізацію 

роботи м’язів ніг – першочергово литкової групи. При нормалізації загального 

стану травмованих здійснювали їх максимальну активізацію.  

Профілактику ВТЕ в усіх оперованих виконано згідно наказу МОЗ 

України № 329 [56] та за дотримання наступних рекомендацій 9 АССР (2012) 

[197]: 

 офіційна та активна стратегія профілактики ВТЕ (Рівень 1А); 

 механічні методи профілактики як першочергові у постраждалих з 

високим ризиком кровотечі (Рівень 1А) або як додаткові у комбінації 

з антикоагулянтами (Рівень 2А); 

 аспірин у якості монотерапії не застосовували в жодній групі 

пацієнтів (Рівень 2А); 

 дозування антитромбічних препаратів відповідають рекомендаціям, 

які вказано виробником в інструкціях з медичного застосування 

препарату (Рівень 1С). 

У пацієнтів з низьким ступенем ризику ТГВ нами застосовано 

неспецифічні методи профілактики ТГВ, які полягали у максимально швидкій 

активізації травмованих в післяопераційному періоді, лікувальній фізкультурі, 

та, за показаннями, застосуванні компресійного трикотажу. Наведені методи 

поєднано з медикаментними препаратами, які покращували реологічні 

властивості крові. 

У процесі наукового дослідження використано наступні схеми 

фармакопрофілактики ТГВ (див. табл. 5.3.1) в ургентно оперованих 

постраждалих групи ізольованої та ТПТЖ. 
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У всіх випадках НМГ вводили один раз на добу в післяопераційному 

періоді, в складку шкіри почергово у праву та ліву передньо- або 

задньолатеральні поверхні черевної стінки. Вважаємо, що препарати НМГ не є 

взаємозамінними, і не допускається замінення одного препарату на інший в 

одного травмованого. 

 

Таблиця 5.3.1 – Антикоагулянти, використані для профілактики ВТЕ у 

пацієнтів з ізольованою і ТПТЖ 

 

Діюча речовина Режим, дозування, кратність введення на добу 

ПОМІРНИЙ РИЗИК 

НФГ 

Гепарин натрію 
  5.000 МО, п/ш, 2 год. перед операцією; 

 5.000 МО, п/ш, 2 рази на добу після операції. 

НМГ 

Еноксапарин 
 2000 МО – 0,2 мл, п/ш, 2 год. перед операцією; 

 2000 МО – 0,2 мл, п/ш, після операції. 

Надропарин 
 2850 МО – 0,3 мл, п/ш, 2 год. перед операцією; 

 2850 МО – 0,3 мл, п/ш, після операції. 

Дальтепарин 
 2500 МО – 0,2 мл, п/ш, 2 год. перед операцією; 

 2500 МО – 0,2 мл, п/ш, після операції. 

ВИСОКИЙ РИЗИК 

НФГ 

Гепарин натрію 
 5.000 МО, п/ш, 2 год. перед операцією; 

 5.000 МО, п/ш, 2-3 рази на добу після операції. 

НМГ 

Еноксапарин 
 4000 МО – 0,4 мл, п/ш, 2 год. перед операцією; 

 4000 МО – 0,4 мл, п/ш, після операції. 

Надропарин 
 5700 МО – 0,6 мл, п/ш, 2 год. перед операцією; 

 5700 МО – 0,6 мл, п/ш, після операції. 
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Розглянемо практичне застосування методу на клінічних прикладах. 

1. Постраждала В-ка Ю.В., 49 років, медична карта № 13782 від 

20.06.2016 р., госпіталізована у І-ше хірургічне відділення КМКЛШМД після 

падіння з висоти з діагнозом: Тяжка поєднана травма (ISS 18 балів). Закрита 

черепно-мозкова травма. Закритий злам 5-8 ребер зліва. Лівобічний 

гемопневмоторакс. Розрив селезінки. Гемоперитонеум. Травматична хвороба. 

Час від отримання травми до госпіталізації у стаціонар – 4 години 40 хвилин. 

Особливостей анамнезу життя не відзначено. При огляді виявлено варикозне 

розширення вен правої нижньої кінцівки. ІМТ – 28,8. Перед проведенням 

операційного втручання проведено розрахунок ступеня ризику ТГВ згідно 

опрацьованої шкали (табл.5.3.2) 

 

Таблиця 5.3.2 – Розрахунок балів та оцінка ризику у постраждалої В-ка 

перед операцією 

 

Фактори ризику Значення Бал 

Вік, років 49 5 

Від поч. одержання травми до госпіталізації 4 год. 40хв. 0 

ІМТ 28,8 0 

ВТЕ в анамнезі ні 0 

Тяжкість травми за шкалою ISS, балів 18 0 

Сума балів  5 

Ступінь ризику ВТЕ  низький 

 

У цієї травмованої виконано бандажування правої нижньої кінцівки 

еластичним бинтом розміром 3х0,08 метри. Проведені розрахунки і сума балів 

вказувала на низький ступінь розвитку ВТЕ у післяопераційному періоді, із 

застосуванням виключно неспецифічної профілактики у постраждалої. 

Ургентно проведено лапаротомія, спленектомія, дренування черевної 
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порожнини, торакоцентез з дренуванням лівої плевральної порожнини, 

хірургічну обробку ран голови і передпліччя. 

Проте, отримані дані у післяопераційному періоді вплинули на перегляд 

тактики профілактики і ступеня ризику ВТЕ. Оскільки, під час операційного 

втручання виявлено ушкодження селезінки, значну крововтрату у вільну 

черевну та плевральну порожнини (приблизно 1100 мл.), тривалість операції 

склала понад 165 хвилин, перерахунок балів ISS, здійснено розрахунок оцінки 

ризику ВТЕ, який виглядав наступним чином (табл.5.3.3) 

 

Таблиця 5.3.3 – Розрахунок балів та оцінка ступеня ризику у 

травмованої В-ка після операції 

 

Фактори ризику ТГВ Значення Бал 

Вік, років 49 0 

Від поч. одержання травми до госпіталізації 4 год. 40 хв. 0 

ІМТ 28,8 3 

ВТЕ в анамнезі ні 0 

Тяжкість травми за шкалою ISS, балів 26 10 

Тривалість операції, хв. 165 хв. 10 

Післяопераційна іммобілізація, год. > 48 10 

Сума балів  33 

Ступінь ризику ВТЕ  високий 

 

Отже, ризик ВТЕ оцінено як високий у післяопераційному періоді. 

Відтак, окрім неспецифічних методів профілактики застосовано медикаментну 

профілактику еноксипарином в дозі 4000 анти-Ха, МО – 0,4 мл, підшкірно, 

впродовж 7 днів. Підвищення ступеня ризику обумовлено тривалим 

операційним втручанням, та прогнозованою понад 48 годин іммобілізацією, 

що відображено в табл. 5.3.2 та табл. 5.3.3. Цей клінічний випадок демонструє 
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варіабельність підходів до профілактики у постраждалих з ТПТЖ та зміною 

тактики профілактики ВТЕ в бік більш «агресивнішої». 

2. Постраждалий Б-цький І.В., 67 років, медична карта стаціонарного 

хворого № 2635, 12.03.2015 госпіталізований у відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії після дорожньо-транспортного випадку (збитий 

автомобілем) з діагнозом: ТПТ (ISS-17 балів). Струс головного мозку. Закриті 

множинні флотуючі злами 3-6 ребер зліва. Напружений пневмогемоторакс 

зліва. Травматичний розрив селезінки (Moore IV). Внутрішньочеревна 

кровотеча. Закритий злам лівого стегна. Геморагічний шок ІІ ступеня. 

Травматичний шок І ступеня. Травматична хвороба. В анамнезі даних за 

венозний тромбоз відсутній. ІМТ – 23,6. Від початку одержання травми до 

госпіталізації у стаціонар – 80 хвилин. Перед операційним втручанням 

суміжними спеціалістами діагностовано порушення серцевого ритму – 

миготливу аритмію. Здійснено прогнозування ступеня ризику, 

використовуючи опрацьовану шкалу у травмованого перед проведенням 

операційного втручання (табл. 5.3.4). 

 

Таблиця 5.3.4 – Розрахунок балів та оцінка ступеня ризику у 

травмованого Б. перед операцією 

 

Фактори ризику ТГВ Значення Бал 

Вік, років 67 5 

Від поч. отримання травми до госпіталізації 80 хв. 0 

ІМТ 23,6 0 

ВТЕ в анамнезі ні 0 

Тяжкість травми за шкалою ISS, баллів 17 0 

Сума балів  5 

Ступінь ризику ВТЕ  низький 
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За допомогою комбінованого ендотрахеального наркозу проведено 

операційне втручання (протокол № 357) – спленектомія, дренування 

плевральної порожнини зліва, екстраплевральна фіксація сегменту грудної 

клітки зліва, скелетний витяг стегна. Загальна крововтрата 1400 мл.. 

Тривалість операційного втручання – 220 хвилин. Всього проведено ліжко-

днів у стаціонарі – 64. Очікувану післяопераційну іммобілізацію розцінено, як 

тривалу. У післяопераційному періоді постраждалий знаходився у відділенні 

анестезіології та інтенсивної терапії впродовж 8 діб. 

Повторно, після проведення операційного втручання, проведено 

розрахунок ступеня ризику, результати якого відображено у табл.5.3.5. 

 

Таблиця 5.3.5 – Розрахунок балів та оцінка ступеня ризику у 

травмованого Б. після операції 

 

Фактори ризику ТГВ Значення Бал 

Вік, років 67 10 

Від поч. отримання травми до госпіталізації 80 хв. 0 

ІМТ 23,6 10 

ВТЕ в анамнезі ні 0 

Тяжкість травми за шкалою ISS, балів 26 10 

Тривалість операції, хв. 220 хв. 10 

Післяопераційна іммобілізація, год. > 48 10 

Сума балів  50 

Ступінь ризику ВТЕ  високий 

 

В післяопераційному періоді відзначено гладкий перебіг, геморагічних 

та ВТЕ ускладнень не верифіковано. Ступінь ризику післяопераційного ВТЕ 

оцінено, як високий, відтак, профілактично застосовано еноксапарин 4000 

анти-Ха, МО – 0,4 мл., підшкірно, один раз на добу впродовж 10 днів. 
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Отже, як видно з наведених прикладів розрахунку ризику ВТЕ у 

пацієнтів з ізольованою та ТПТЖ до операції у них був низький ступінь 

ризику тромбозу (5 балів), але після проведення операційного втручання 

ступінь ризику ВТЕ встановлено як високий (30 балів) і застосовано більш 

агресивніший спосіб профілактики венозних тромбозів, що здійснено завдяки 

динамічності створеної нами шкали. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблеми прогнозування, профілактики виникнення ВТЕ у пацієнтів з 

ізольованою і ТПТЖ та надання їм відповідної медичної допомоги надалі 

залишаються найменш вивченими й першочерговими у сучасній хірургії 

травми, які визначають соціальну та економічну актуальність цього питання і 

дотепер [3, 11, 30, 35, 38, 50, 112, 136, 197].  

ВТЕ, з огляду на високу його частоту та схильність до розвитку клінічно 

прихованих фатальних ускладнень, є одним з найвпливовіших факторів, який 

зумовлює значне зростання летальності і економічних витрат у травмованих. 

Відтак, вирішального значення при ізольованій та ТПТЖ набуває можливість 

прогнозування ВТЕ і застосування своєчасних профілактичних заходів. Проте, 

визначення ранніх та об’єктивних прогностичних критеріїв, а також 

диференційований підхід до профілактики цих ускладнень, здебільшого мають 

рекомендаційний характер.  

Для вирішення вищезгаданих проблем проведено сотні досліджень, 

впроваджено у практику понад 20 світових рекомендацій профілактики ВТЕ, 

затрачено величезні кошти на проведення наукових досліджень та 

профілактику, лікування й реабілітацію пацієнтів з ТГВ та ТЕЛА. Такий підхід 

дав змогу вивчити різноманітні способи оцінки ризику, впровадити 

диференційовані заходи профілактики як специфічної так і неспецифічної [51, 

60, 70, 77, 139, 169, 176, 179].  

Однак, з впровадженням опрацьованих протоколів, алгоритмів та 

стандартів оцінки ризику і профілактики ВТЕ не досягнуто вагомого зниження 

венозних тромбозів в післяопераційному періоді у пацієнтів з ізольованою та 

ТПТЖ. Особливості доопераційного періоду у травмованих (наявність 

масивної крововтрати, гіповолемії, травматичного та геморагічного шоку, 
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больового синдрому, пролонгованої іммобілізації, гострого дефіциту часу для 

проведення лабораторних та інструментальних обстежень) кардинально 

змінює ризик виникнення ВТЕ у бік його зростання.  

Особливістю ургентної хірургії травми є необхідність швидкої 

верифікації ушкоджень, визначення обсягу крововтрати під час виконання 

операційного втручання та, відповідно, тяжкість прогнозування його 

тривалості перед початком [53, 56, 78, 176, 179, 197], що недостатньо 

враховано основними прогностичними шкалами, які застосовують для оцінки 

ризику розвитку ВТЕ, особливо при ТПТЖ. Низка прогностичних моделей 

потребує додаткових методів обстеження з тривалою затратою часу; не 

з’ясовано їх чутливість, специфічність та діагностичну цінність у 

постраждалих з ізольованою й ТПТЖ. 

Саме ці обставини визначили мету нашого дослідження, яке полягало в 

забезпечені диференційованого підходу для покращення результатів 

профілактики та лікування постраждалих з ізольованою і ТПТЖ при 

виникненні ТГВ шляхом розпрацювання методів прогнозування ускладнених 

ВТЕ. Для досягнення цієї мети застосовано ранню діагностику ТГВ шляхом 

моніторингу УЗКАС вен нижніх кінцівок, вивчено ступінь порушень, які 

виникають у системі гемостазу, опрацьовано методику об’єктивної оцінки 

ризику ТГВ на основі визначення прогностичності його факторів, 

сформульовано оптимальну діагностично-профілактичну тактику, яка 

максимально відповідає умовам хірургії травми, з’ясовано наслідки ТГВ у 

пацієнтів з ізольованою й ТПТЖ в ранньому та віддаленому 

післяопераційних періодах. 

За ходом виконання дослідження, опрацьовано вибірку із 105 пацієнтів з 

ізольованою і ТПТЖ, яких оперовано в КМКЛШМД м. Львова за період з 

2012 до 2015 рр., серед яких верифіковано 27 (25,7 %) випадків ТГВ. 

Критеріями відбору постраждалих основної групи були: вікові межі від 18 до 

72 років, тяжкість травми за шкалою ISS понад 16 балів, за шкалою AIS понад 

3 балів, відсутність ТГВ при поміщенні. Внаслідок проведених досліджень 
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нами створено об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу оцінки ступеня 

ризику ВТЕ у післяопераційному періоді. Для оцінки репрезентативності 

вибірки основної групи і порівняння її з іншими, а також з метою вияснення 

актуальності та поширеності патології, за аналогічними критеріями відбору 

здійснено ретроспективний аналіз 140 травмованих із ТПТЖ, які знаходились 

на лікуванні в КМКЛШМД м. Львова з 2004 до 2011 рр., серед яких 

стверджено 42 (30 %) випадки ТГВ.  

В результаті виконаного наукового дослідження та аналізу 48 показників 

методом однофакторного регресійного аналізу, виділено 18 предикторів, які 

мали статистично вірогідний вплив на виникнення ВТЕ у пацієнтів з 

ізольованою та ТПТЖ. 

При аналізі факторів ризику ВТЕ звертає на себе увагу достовірне 

збільшення кількості епізодів венозних тромбозів у травмованих старших 

вікових груп, зокрема, при досягненні 50-річного віку ризик ТГВ зростає 

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

Сигніфікантне зростання ризику ВТЕ у 71,4 % пацієнта пов’язане з 

епізодами венозного тромбозу, перенесеного в минулому, що є зрозумілим з 

позиції патогенезу розвитку цих ускладнень. Хоча проблематичною на 

сьогодні залишається діагностика тромбофілічних станів, внаслідок 

неможливості рутинного її застосування у всіх травмованих з огляду на 

дороговартісну технологію. 

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

пацієнтів, до виникнення ВТЕ у післяопераційному періоді встановив 

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

р<0,05, та після неї – 11,1 % vs 8,1 %, р<0,05) та декомпенсованої серцево-

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

(11,1 % vs 79,8 %, р <0,05).  

Вивчаючи стандартні лабораторні показники, особливу увагу звернено 

на розширене дослідження системи гемостазу. Виокремлено достовірні 

показники, які є інформативними та доступними у більшості стаціонарів: час 
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зсідання крові за Lee-White, ПТЧ, венозний гематокрит, ПІ, кількість 

тромбоцитів та D-димери крові, хоча стверджено низьку специфічність 

останніх в умовах ТПТЖ [98, 115, 128, 130]. 

Вагомий вплив на потенціювання тромбоутворення має ІМТ. 

Встановлено варіаційну залежність ІМТ травмованих та виникнення ТГВ, 

причому найвищий зв’язок між ознаками відзначено у пацієнтів з ІМТ понад 

28, серед яких ТГВ верифіковано у 63 % травмованих.  

Дослідженням доведено, що період часу від отримання травми понад 6 

годин до госпіталізації є пороговим для потенціювання процесів 

тромбоутворення (р<0,05), що пояснюємо активацією процесів гіповолемії, 

стресу, больового синдрому, та адинамією.  

Кореляційний аналіз вказав на пряму високорівневу позитивну 

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

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

перебування травмованого у стаціонарі. Враховуючи високий ступінь 

кореляції післяопераційної іммобілізації (ліжкового режиму) понад 48 годин з 

розвитком ВТЕ [51, 60, 70, 112, 136, 179], що підтверджено результатами 

нашої роботи, показник впроваджено у загальну динамічну шкалу визначення 

ступеня ризику післяопераційних ВТЕ у пацієнтів з ізольованою і ТПТЖ. 

Сигніфікантний вплив тривалості операційного втручання на 

виникнення ВТЕ, який доведений у багатьох наукових роботах [9, 51, 104, 139, 

168, 176, 186, 197], підтверджено у пацієнтів з ізольованою і ТПТЖ вже при 

тривалості операції понад 60 хвилин, а при тривалості понад 160 хвилин – 

ТГВ виявлено більш ніж у половини травмованих.  

Сигніфікантні предиктори, встановлені монофакторним 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, наявності ВТЕ в анамнезі, вік травмованих понад 
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50 років, ІМТ понад 28, тяжкість травми за шкалою ISS понад 21 бал, AIS – 

понад 3 бали, післяопераційна іммобілізація (ліжковий режим) понад 48 

годин. 

Із наведених вище показників нами створено об'єктивізовану динамічну 

прогностичну шкалу оцінки ступеня ризику ВТЕ у пацієнтів з ізольованою та 

ТПТЖ. Сума балів перед операційним втручанням з подальшим перерахунком 

після нього визначає індивідуальний ступінь ризику ТГВ Діапазон між 

граничними значеннями розділено на три частини, при цьому враховано, що 

максимальна кількість балів у травмованих нашого дослідження становила 25 

(із 40 можливих) перед операційним втручанням та 55 (із 78 можливих) балів 

після операції. 

Отож, перед проведенням операційного втручання сума до 10 балів 

відповідала низькому ступеню (ймовірність ТГВ – до 2 %), від 10 до 20 балів – 

помірному (ТГВ – до 20 %), понад 20 балів – високому (ТГВ – понад 60 %). 

Відповідно, проведено розрахунок ступеня ризику ВТЕ після проведення 

операційного втручання: низький – до 20 балів (ТГВ – 2 %), помірний – 20-30 

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

65 %). У групі проспективного дослідження чутливість цього методу в 

пацієнтів становить 74,1 %, специфічність – 71,8 %. 

Опрацьований спосіб визначення ступеня ризику ВТЕ у пацієнтів з 

ізольованою і ТПТЖ має низку переваг над описаними у спеціалізованій 

літературі: розрахунок проводиться за допомогою анамнестичних, клінічних 

та лабораторних показників, які доступні у більшості хірургічних стаціонарів 

України; враховується невелика кількість факторів прогнозування; низька 

економічна собівартість; висока чутливість та специфічність. 

Для встановлення клінічної ефективності об’єктивізовану динамічну 

прогностичну шкалу оцінки ступеня ризику ВТЕ апробовано на контрольній 

групі травмованих, яка включала 57 пацієнтів, госпіталізованих у 2016 р. з 

ізольованою і ТПТЖ без обмежень за віком та статтю, тяжкістю травми понад 

16 балів за ISS та понад 2 бали за шкалою AIS, відсутністю ТГВ вен нижніх 
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кінцівок при поміщенні у стаціонар. Враховуючи ступінь ризику виникнення 

ВТЕ у пацієнтів контрольної групи, розпрацьовано та застосовано алгоритми 

діагностично-лікувальних дій. Травмованим з наявною супровідною 

патологією проведено заходи, скеровані на компенсацію функції уражених 

органів та систем. 

В активній післяопераційній реабілітації травмованих велику увагу 

приділяли адекватному знеболенню, якого досягали методом контрольованої і 

тривалої епідуральної аналгезії із застосуванням наркотичних, нестероїдних 

протизапальних середників та анальгетиків.  

Впровадження в клініці опрацьованого методу оцінки ступеня ризику 

ВТЕ у оперованих пацієнтів з ізольованою і ТПТЖ, та застосування 

диференційної профілактики тромбоемболічних ускладнень дало змогу 

суттєво знизити частоту ТГВ з 25,7 % до 7,1 % (р<0,05). 

У віддаленому періоді після ТПТЖ з метою відстеження тривалих 

клініко-лабораторних порушень та їх зв’язку із змінами якості життя і 

розвитком венозної патології спостерігалися й обстежені інструментально 

(УЗКАС вен нижніх кінцівок) та лабораторно (розширена гемостазіограма) 22 

постраждалих із основної групи і 3 – контрольної групи. У 21 (84 %) 

травмованого після виявлення ТГВ через 4-5 місяців розвинувся ПТФС. При 

огляді пацієнтів констатовано наявність ознак ХВН, у 3 (12 %) з них – 

трофічні виразки нижньої третини гомілок. Ця група травмованих знаходилась 

на тривалому амбулаторному лікуванні.  
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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 яких, 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 іммобілізації (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 %).  
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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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6. Матвійчук Б.О., Бохонко Р.Л., Книш Я.М. Профілактика гнійно-

септичних ускладнень в хірургії ушкоджень селезінки // Український 

журнал хірургії. 2008. № 2. С. 31–34. Здобувачем проведено збір 

матеріалу; спільно з науковим керівником  проведено аналіз та 

узагальнення результатів, формування висновків. 

7. Матвійчук Б.О., Бохонко Р.Л., Федчишин Н.Р. Відповідність 

клінічної та ультрасонографічної картини гострого 

варикотромбофлебіту нижніх кінцівок // Галицький лікарський вісник. 

2016. № 2 (23). С. 26–28. Здобувачем проведено збір матеріалу; 

спільно з науковим керівником  проведено аналіз та узагальнення 

результатів, формування висновків, підготовка матеріалу до друку 
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Апробація результатів дисертації 

 

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю: ‘‘Ангіологія і 

судинна хірургія сьогодні’’ (м. Київ, 19 – 20 квітня 2012 р.) – усна 

доповідь, публікація тез. 

2. VI конференція з міжнародною участю ‘‘Сухарєвські читання’’ – 

‘‘Дискусійні питання в ангіології та судинній хірургії’’ (м. Київ, 18 – 19 

квітня 2013 р.) – усна доповідь. 

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю ‘‘Актуальні  

проблеми клінічної хірургії’’ (м. Київ, 16 – 17 травня 2013 р.) – 

стендова доповідь. 

4. Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція 

‘‘Вісцеро-васкулярний контінуум – фізіологія, патологія, клінічні 

прояви, шляхи корекції’’ (м. Ужгород 19 – 20 вересня 2014 р.) – усна 

доповідь. 

5. Науково-практична конференція ‘‘Сухарєвські читання’’ (м. Київ, 

23 – травня 2014 р.) – стендова доповідь. 

6. Конференція асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів 

України: ‘‘Сухарєвські читання’’ (м. Київ, 21 – 22 квітня 2016 р.) – 

усна доповідь. 

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю І-й 

Буковинський хірургічний форум: ‘‘Попередження ускладнень в 

абдомінальній хірургії’’ (м. Чернівці, 28 – 29 вересня 2017 р.) – усна 

доповідь. 

8. Науково-практична міждисциплінарна конференція з міжнародною 

участю: ‘‘Структура судинних патернів та їх клінічна маніфестація 

в хірургічній, педіатричній та терапевтичній практиці’’                  

(м. Ужгород, 21 – 23 вересня 2016 р.) – усна доповідь.  
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9. Науково-практична конференція з міжнародною участю ‘‘Актуальні 

питання абдомінальної хірургії’’ (м. Київ, 16 – 17 листопада 2017 р.) 

– усна доповідь. 
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                                                                                                                     Додаток Б 

  Критерії оцінки тяжкої поєднаної травми за системою ISS (S.Baker, 

1974) 

AIS 1 бал 2 бали  3 бали 4 бали 5 балів 

Легка Середньої 

важкості 

Важка, без 

загрози життю 

Важка, з загрозою 

життю 

Критична, 

сумнівний 

прогноз 

Зовнішні 

пошкодження 

Садна , 

поверхневі 

забої. 

Опіки І ст. 

Опіки ІІ-ІІІ ст. 

до 10%  

поверхні тіла. 

Великі садна і 

забої (понад 25 

см²). 

Глибокі (5 см²) 

розриви з 

пожкодженням 

підшкірної 

клітковини. 

Опіки ІІ-ІІІ ст. 

10-20% 

поверхні тіла. 

Травма м’яких 

тканин 3-4 кінц., 

опіки 2-3 ст. 20-

30% поверхні  

тіла. 

Опіки 2-3 ст. 30-

50% поверхні тіла 

Опіки 2-3 ст. 

понад 50% 

поверхні тіла 

Травми 

голови і шиї 

Травма черепа 

без втрати 

свідомості, 

головний біль. 

Око, повіки, 

ясна, губи, язик 

– забої, садна. 

Нижня щелепа, 

зуби – злами. 

Забій хребта 

без 

рентгенологічн

их змін. 

Глотка, 

гортань, трахея 

–  

забої, надриви. 

Травма черепа 

із втратою 

свідомості до 

15 хв., струс 

головного 

мозку, злам 

склепіння 

черепа. 

Відрив вуха, 

розрив 

барабанної 

перетинки. 

Проникаюча 

травма ока, 

відшарування 

сітківки. 

Відриви ясен, 

повік, губ. 

Злами верхньої 

щелепи – Ле 

Фор 1, 

відкритий 

нижньої 

щелепи. 

Ніс – множинні 

або відкритий 

злами. 

Язик – глибока 

рана. 

Злами і 

зміщення 

відростків 

шийних 

Злами кісток 

черепа без 

ліквореї, втрата 

свідомості 

понад 15 хв., 

амнезія, забій 

мозку, 

субарахноїдальн

ий крововилив. 

Злами кісток 

лицевого черепа 

із зміщенням 

фрагментів Ле 

Фор 2, 

пошкодження 

додаткових 

пазух носа, 

розриви ока, 

язика, ясен. 

Злам шийного 

відділу хребта з 

транзиторними 

невр. ознаками. 

Пошкодження 

хребцевої, заг. 

сонної, 

підключичної 

артерій і вен, 

рани 

щитоподібної 

залози. 

Рана трахеї, 

стравоходу, 

Злами кісток 

черепа з ліквореєю 

втрата свідомості 

1-24 год., 

вогнищева 

неврологічна 

симптоматика, 

рани мозку, епі-/ 

субдуральна 

гематома 10 см³. 

Злами лицевого 

черепа Ле Фор 3. 

Злам шийного 

відділу хребта з 

стійкими невр. 

розладами. 

Обширні рвані 

рани трахеї, 

глотки, гортані, 

стравоходу. 

Пошкодження 

підключичної, 

сонних артерій 

понад 50% 

діаметра. 

Відсутність 

свідомості 

понад 24 год., 

симптоми 

стиснення 

стовбура 

мозку, 

епі/субдуральн

і гематоми 

>100 см³. 

Перерив 

спинного 

мозку вище 

рівня С4. 

Стравохід, 

гортань, 

трахея-відрив. 

Відриви 

загальної і 

внутрішньої 

сонних 

артерій. 
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хребців. глотки. 

Травма 

грудної 

клітки 

Забій грудної 

клітки. 

Злам ребра. 

Забій хребта. 

Множинні 

злами ребер 2 

сусідніх, 

подвійні злами 

без флотації гр. 

стінки. 

Злам грудини, 

лопатки без 

зміщення, 

ключиці із 

зміщенням. 

Гематома 

стравоходу. 

Компресійний 

злам хребця 

Т1-12 без 

неврологічних 

порушень. 

Закриті злами 

>3 ребер, відкр. 

злам грудини, 

флотуючий 

сегмент 

односторонній 

<3 ребер. 

Забій серця, 

легень без ознак 

недостатності 

органа. 

Пневмо-

/гемоторакс 

одностор. 

Розрив 

діафрагми, 

надрив до 25% 

діаметра 

стравоходу, 

судин. 

Злами грудного 

відділу хребта з 

тимчасовими 

невр. 

розладами, 

відрив 

спинномозковог

о корінця.   

Односотроння 

флотація сегменту 

>3 ребер, відкриті 

злами ребер. 

Забій серця, легень 

з ознаками 

недостатності 

органа. 

Проникаюче 

поранення серця, 

тампонада серця. 

 Двобічні, відкриті, 

напружені гемо-/ 

пневмоторакси, 

пневмомедіастінум

. 

Розрив 25-50% 

діаметра судин, 

стравоходу. 

Злам грудного 

відділу хребта і 

стійка параплегія. 

Двосторонні 

флотуючі 

сегменти >3 

ребер, що 

потребують 

ШВЛ. 

Великі розриви 

і відриви 

серця, аорти, 

легеневої вени, 

судин воріт 

легенів, 

порожнистих 

вен, 

стравоходу, 

трахеї. 

Опік 

дихальних 

шляхів, що 

потребує 

ШВЛ.. 

Травма 

органів 

живота і 

малої миски 

Забій черевної 

стінки. 

Проникаючі 

поранення без 

пошкодження 

органів. 

Садна, забої 

зовнішніх 

статевих 

органів. 

Розрив м’язів, 

глибокі і 

обширні рани 

черевної стінки 

без 

пошкодження 

органів. 

Гематоми 

шлунка, 

брижейки. 

Компресійний 

злам хребця 

L1-5 без 

неврологічних 

розладів. 

Забої уретри. 

Надрив капсули 

селезінки, 

печінки, хвоста 

підшлункової 

залози, нирки. 

Розриви до50% 

діаметра 

шлунка, кишки, 

що не вимагали 

резекції органа. 

 Заочеревинні 

гематома, 

розрив сечового 

міхура, 

сечоводу, 

уретри, 

статевого члена, 

піхви. 

Злами 

поперекового 

відділу хребта з 

тимчасовими 

невр. 

розладами. 

Глибокі розриви 

(до 75% 

паренхіми) 

печінки, жовчевих 

протоків, 

селезінки, головки 

підшл. залози, 

нирки, 

внутрішньочеревн

ий розрив сечового 

міхура. 

Розриви понад 50% 

діаметра 

стравоходу, 

шлунка, кишки, що 

вимагали резекції 

органа. 

Пошкодження 25-

50% діаметра 

магістральних 

судин. 

Злами 

поперекового 

відділу хребта з 

стійкими невр. 

Розриви понад 

75% паренхіми 

однієї частки 

печінки, відрив 

печінки від 

судин. 

Розриви 

головки 

підшлункової 

залози і 

ампули 

Фатера. 

Рвані рани 

промежини з 

відривом 

прямої кишки. 

Відриви 

магістральних 

судин. 

Розрив вагітної 

(3 триместр) 

матки. 
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розладами.  

Травма 

кінцівок і 

кісток миски 

Розтягнення, 

забої , розрив 

зв’язок 

суглобів. 

Злами та 

вивихи 

пальців. 

Закриті злами 

кісток без 

зміщення 

фрагментів. 

Пошкодження 

сухожилків, 

великих 

суглобів. 

Розриви м’язів. 

Ізольовані 

пошкодження 

нервів. 

 

Множинні і 

багатоуламкові 

злами трубчатих 

кісток, миски. 

Вивихи великих 

суглобів. 

Пошкодження 

магістральних 

артерій і нервів 

кінцівок. 

Ампутація 

дистальніше 

ліктя  або 

коліна. 

Відкриті злами 

трубчатих кісток. 

Злами кісток миски 

з порушенням 

мискового кільця. 

Ампутація 

проксимальніше 

коліна. 

Відкриті 

множинні 

злами миски. 

Ампутації 

обидвох ніг 

проксимальніш

е коліна. 

 

Примітка. Система підрахунку полягає у визначенні серед усіх отриманих 

пошкоджень трьох анатомічних ділянок з найважчими ушкодженнями; 

кількість балів, яка визначає ступінь пошкодження органів по кожній з цих 

ділянок, підноситься до квадрату; сума квадратів дає загальну кількість балів.  

Легка ПТ:    3–6;                   середня ПТ:     7–15;                  Тяжка ПТ:      16–75. 
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                                                                                                                     Додаток В 

  Критерії оцінки тяжкості ізольованої травми за системою AIS 

(Abbreviated Injury Scale 1970 рік) 

Черевна порожнина 

№ 

п/п 

 

Ушкодження 

 

Бали 

1. Садна та непроникаючі поранення черевної стінки 1 

2. Забій нирки 3 

3. Ушкодження брижі кишки або сальника, яке 

потребує лапаротомії 

2 

4. Ушкодження брижі кишки або сальника, яке 

потребує лапаротомії з крововтратою > 20% 

3 

5. Крайові ушкодження паренхіматозних органів 4 

6. Ушкодження одного паренхіматозного органа 4 

7. Ушкодження або відрив порожнистого органа 4 

8. Ушкодження діафрагми 3 

9. Ушкодження аорти, нижньої порожнистої, 

печінкової або ворітньої вени 

5 

 

В шкалі AIS запропоновано проводити оцінку тяжкості отриманої травми за 

загальною характеристикою шкірних покривів (садно, забої, розриви, рани, 

опіки та ін.), локалізацією (голова та шия, грудна клітка, живіт, кінцівки та 

тазовий пояс) та за бальною оцінкою тяжкості від 1 до 5. 

Бали AIS Ступінь тяжкості 

1 Незначна  

2 Помірна 

3 Небезпечна (викликає пересторогу) 

4 Тяжка 

5 Загрозлива (критична) 
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                                                                                                                  Додаток Д-1 
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                                                                                                                  Додаток Д-2 
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                                                                                                                  Додаток Д-3 
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                                                                                                                  Додаток Д-4 
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                                                                                                                  Додаток Д-5 

 



157 

 

                                                                                                                  Додаток Д-6 
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                                                                                                                  Додаток Д-7 

 


