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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

АЧТЧ активований частковий тромбопластиновий час 

ВТЕ венозний тромбоемболізм 

ВЧТ внутрішньочеревний тиск 

ГКХ гострий калькульозний холецистит 

ЕБ еластичне бинтування 

ЕЗВД ендотелійзалежна вазодилятація 

ЕРХПГ ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія 

ЖКХ жовчекам’яна хвороба 

ІМТ індекс маси тіла 

ІПК імпульсна плантарна компресія 

ЛХЕ лапароскопічна холецистектомія 

МА максимальна амплітуда 

МК механічна компресія 

МНВ міжнародне нормалізоване відношення 

НК нижні кінцівки 

НМГ низькомолекулярний гепарин 

НФГ нефракціонований гепарин 

ОЦК об’єм циркулюючої крові 

ТГВ тромбоз глибоких вен 

ТЕГ тромбоеластографія 

ТЕЛА тромбоемболія легеневої артерії 

ТЕУ тромбоемболічні ускладнення 

ТЧ тромбіновий час 

ХКХ хронічний калькульозний холецистит 

ЦВТ центральний венозний тиск 

ЧР час реакції 
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ERAS стратегія прискореного післяопераційного відновлення 

(Enhanced recovery after surgery) 

OR Відношення шансів (OddsRatio) 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність проблеми. За короткий період часу ендоскопічні 

втручання з додаткових діагностичних втручань переросли в самостійний 

розділ загальної хірургії – ендохірургію [41, 43]. Основна сучасна тенденція 

удосконалення хірургічної тактики у ендохірургії – запровадження технологій, 

які забезпечують прискорене післяопераційне відновлення - Fast Track Surgery, 

або ERAS-стратегія, яка полягає в уникненні недостатньо обґрунтованих 

хірургічних та періопераційних процедур та маніпуляцій, які традиційно 

застосовують у конвенціональній (відкритій) хірургії. Відносна нетривалість 

лапароскопічної холецистектомії та менша травматичність як самої операції, 

так і періопераційних заходів та маніпуляцій, роблять їх більш прийнятними 

до хворих похилого та старечого віку, а також пацієнтів з супутніми 

захворюваннями та надмірною масою тіла [140]. 

Застосування при лапароскопічних втручаннях штучного 

пневмоперитонеуму висуває ряд нових проблем інтраопераційного та 

периопераційного моніторингу, зумовлених складним комплексом 

патофізіологічних процесів: змінами умов кровообігу у зв’язку з компресією  

нижньої порожнистої вени; абсорбцією введеного в черевну порожнину 

вуглекислого газу, положенням пацієнта на операційному столі; дією 

фармакологічних препаратів [14]. 

Ретроспективне та проспективне вивчення післяопераційних ускладнень 

при лапароскопічній холецистектомії  показало, що значна частина з них були 

зумовлені збільшенням ризику тромбоемболічних ускладнень через 

напружений пневмоперитонеум [124]. Супутня венозна патологія, зокрема – 

варикозна хвороба нижніх кінцівок, вже сама по собі є провідним фактором 

ризику тромбозу глибоких вен (ТГВ) [101], а у поєднанні з абдомінальною 

хірургічною патологією та факторами хірургічного втручання значно збільшує 
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ризик тромбоемболізму. Небезпечним фактором зростання ризику ускладнень 

є надмірна маса тіла, яка підвищує ризик венозного тромбозу, а крім того, 

супроводжується більшою тривалістю лапароскопічних операцій та 

необхідністю пневмоперитонеуму з більш високими показниками 

інтраабдомінального тиску [76]. Потребує додаткового вичення патогенетичне 

значення ендотеліальниих дисфункцій у розвитку венозних тромботичних 

ускладнень [47]. 

Існуючі протоколи профілактики тромбоемболічних ускладнень після 

лапароскопічних втручань включають еластичне бинтування нижніх кінцівок 

та введення антикоагулянтів, однак застосування вказаних заходів базується на 

емпіричних підходах і є однотипним для всіх хворих. Зростання ризику 

кровотечі часто стримує призначення антикоагулянтів і заходи 

протитромботичної профілактики іноді не призначаються [35, 39]. Немає 

достатньо аргументованих рекомендацій щодо антитромботичної 

профілактики у хворих з синдромом механічної  жовтяниці. 

Останнім часом з’явилися нові методи механічної профілактики 

венозних тромбозів нижніх кінцівок, які базуються на переміжній плантарній 

чи циркулярній компресії та, імітуючи фізіологічний механізм венозної помпи 

нижніх кінцівок, забезпечують значне прискорення венозного відтоку крові, 

знижуючи цим ризик тромбозу [9, 60, 128]. Однак, застосування цих методів 

досі не стандартизоване, не має відпрацьованого алгоритму та показань до їх 

застосування. 

Тому, раціональним рішенням названих завдань є розробка технології 

адаптації пневмоперитонеуму до індивідуального стану венозної системи 

хворого, а також розробка та удосконалення методів комплексної 

профілактики венозних тромбозів нижніх кінцівок. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» і є фрагментом науково-

дослідної роботи на тему: «Хірургічна корекція порушень кровоплину в 
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комплексному лікуванні захворювань магістральних судин». Державний 

номер  0112U001559 (2010-2016). Дисертант є одним із співвиконавців даної 

науково-дослідної роботи. 

Мета роботи: Покращити ефективність профілактики венозного 

тромбоемболізму у хворих на жовчекам`яну хворобу з високим його ризиком 

за рахунок розробки індивідуального алгоритму хірургічної тактики та 

ведення післяопераційного періоду. 

Завдання дослідження.  

1. Оцінити частоту та структуру тромбоемболічних ускладнень серед 

хворих на різні форми жовчекам`яної хвороби, які перенесли лапароскопічні 

хірургічні втручання. 

2. Удосконалити алгоритм оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень 

у хворих на жовчекам`яну хворобу. 

3. Вивчити характерні зміни гемостазіологічних показників та 

ендотеліальної дисфункції у хворих на різні форми жовчекам`яної хвороби у 

процесі хірургічного лікування. 

4. Вивчити характер динаміки абдомінального тиску під час 

пневмоперитонеуму та його вплив на параметри венозного відтоку з нижніх 

кінцівок. 

5. Порівняти вплив еластичного бинтування нижніх кінцівок та методу 

імпульсної плантарної компресії на показники кровоплину у глибоких венах 

нижньої  кінцівки. 

6. Удосконалити методику механічної профілактики тромбоемболічних 

ускладнень під час лапароскопічних хірургічних втручань шляхом 

синхронізації абдомінального тиску та зовнішньої компресії нижніх кінцівок. 

Об`єкт дослідження: хірургічна тактика, моніторинг ризику та 

профілактика венозного тромбоемболізму у хворих, яким проведена 

лапароскопічна холецистектомія з приводу гострого та хронічного 

калькульозного холециститу. 
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Предмет дослідження: предиктори тромбоемболічних ускладнень, 

методи оцінки ризику та методи профілактики тромбоемболічних  ускладнень. 

Методи дослідження: ретроспективний статистично-епідеміологічний 

аналіз частоти та структури тромбоемболічних ускладнень (ТЕУ) у хворих, які 

перенесли лапароскопічну холецистектомію, проспективні клінічні 

обстеження для визначення критеріїв включення/виключення, біохімічні 

дослідження білірубіну крові для відбору групи хворих з синдромом 

жовтяниці, гемостазіологічні дослідження, зокрема, показники коагуляційної 

системи крові - міжнародне нормалізоване відношення, активований 

частковий тромбопластиновий час, показники тромбоеластографії, 

імуноферментні дослідження сироваткового Р-селектину, функціональний 

тест ендотеліальної дисфункції за D. Celermajer, статистична обробка 

результатів дослідження методами варіаційного та кореляційного аналізу та 

оцінка відношення шансів. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

У процесі дослідження подальший розвиток отримало вивчення впливу 

форми захворювання, передопераційного статусу хворого та тривалості 

операції на гемостазіологічний профіль пацієнта. 

Адаптовано шкалу оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень (шкала 

Caprini) до особливостей хворих, яким проведена лапароскопічна 

холецистектомія. 

Встановлено закономірне зростання ризику венозного тромбоемболізму 

при наявності гострого запалення жовчного міхура, а також при супутніх 

захворюваннях вен нижніх кінцівок. 

Отримано нові дані про гемостазіологічний профіль при обтураційних 

жовтяницях. 

Уперше отримані нові закономірності взаємозв’язку між показниками 

венозного відтоку нижніх кінцівок та режимом пневмоперитонеуму під час 

лапароскопічної холецистектомії. Встановлено вплив режиму 

пневмоперитонеуму а також положення хворого на операційному столі на 
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ризик тромбоемболічних ускладнень.  

Виявлено типові характеристики коливань тиску у черевній порожнині, 

які спостерігаються при лапароскопічних холецистектоміях і мають вплив на 

венозний кровотік у системі нижньої порожнистої вени. 

Новими є дані про взаємозвязок між ендотеліальною дисфункцією, 

тривалістю лапароскопічної операції, ступенем дегідратації та іншими 

факторами ризику тромбоемболічних ускладнень. 

Встановлено прогностичне значення рівня P-селектину сироватки крові 

для оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень. 

Проведено порівняльний аналіз різних методів механічної профілактики 

венозних тромбозів нижніх кінцівок на підставі оцінки їх впливу на швидкість 

венозного кровотоку. Проведено порівняльний аналіз імпульсної плантарної 

компресії та еластичного бинтування нижніх кінцівок. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Удосконалено шкалу бальної оцінки ризику тромбоемболічних 

ускладнень шляхом урахування факторів, які змінюють гамостазіологічний 

баланс у напрямках як гіпер- так і гіпокоагуляції. 

Запропоновано обґрунтування оптимального інтраопераційного режиму 

пневмоперитонеуму для зниження ступеня ризику тромбоемболічних 

ускладнень у хворих групи ризику, зокрема обмеження максимального тиску 

до рівня 10-12 мм рт. ст., досягнення максимальної та рівномірної 

міорелаксації, уникнення введення міорелаксантів «за вимогою хірурга». 

Обгрунтовано систему заходів, спрямованих на мінімізацію агресивного 

впливу на гемостазіологічний профіль пацієнта, зокрема, рекомендовано до 

початку лапароскопічної холецистектомії усунути дегідратацію при гострому 

холециститі шляхом адекватної інфузійної терапії, а при плановій 

холецистектомії – шляхом мінімального обмеження перорального прийому 

води у передопераційному періоді; при виконанні лапароскопічної операції у 

хворих з середнім та високим ступенем ризику венозного тромбоемболізму 

слід застосовувати способи холецистектомії, які зменшують тривалість 
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операції, уникати симультанних операцій та намагання виконати 

холецистектомію з меншою кількістю інструментальних троакарів, залучати 

до складу операційної бригади у хворих групи ризику найбільш досвідчених 

спеціалістів. 

Виявлено переваги інтраопераційного застосування імпульсної 

плантарної компресії у порівнянні з еластичною компресією гомілок. 

Запропоновано спосіб удосконалення методу пневмокомпресії нижніх 

кінцівок за рахунок синхронізації коливань тиску у черевній порожнині та у 

компресійних манжетах (патенти України на корисну модель № 80102 та 

№80702). 

Особистий внесок здобувача. 

Особистий внесок здобувача є основним і полягає у формуванні 

концепції роботи, самостійному підборі хворих для дослідження; проведенні 

ретроспективного аналізу історій хвороб пацієнтів з супутньою венозною 

патологією нижніх кінцівок, які перенесли лапароскопічні оперативні 

втручання; самостійному визначенні показань до застосування комплексної 

профілактики венозних тромботичних ускладнень у хворих, яким планується 

проведення лапароскопічних хірургічних втручань; участі у проведенні 

лапароскопічних операцій та післяопераційному веденні хворих. В усіх 

публікаціях дисертант  відігравала роль основного автора та виконувала 

більшу частину роботи щодо збору та узагальнення матеріалу. 

Апробація отриманих результатів. 

Отримані результати були представлені  на науковій конференції 

інтернів (Івано-Франківськ, 2012), науковій конференції інтернів (Івано-

Франківськ, 2013), засіданні Івано-Франківського обласного осередку асоціації 

хірургів України (Івано-Франківськ, 2013), у матеріалах всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО ім. П. Л. Шупика 

«Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і 

перспективи розвитку» (Київ, 2016), У матеріалах науково-практичної 
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конференції «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії» (Вінниця, 2016) на 3-

му Прикарпатському хірургічному форумі (Яремче, 2016) . 

Публікації. 

Результати наукових досліджень опубліковані в 11 друкованих працях, з 

них 6 статей у фахових наукових виданнях, включених до переліку ДАК 

України (1 - опублікована у журналі, представленому у міжнародній 

наукометричній базі Scopus), 2 публікації у тезах матеріалів науково-

практичних конференцій. Отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Видано 1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. 
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РОЗДІЛ 1 

 СТАН ПРОБЛЕМИ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЕМБОЛІЗМУ В 

ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХІРУРГІЇ (огляд літератури) 

 

 

1.1 Сучасні тенденції розвитку малоінвазивної хірургії 

 

В хірургії відбуваються періодичні революційні зміни, пов'язані з 

новими підходами до знеболення, впровадження технологій, які знижують 

реакцію на періопераційний стрес, та використання мініінвазивних операцій. 

Внаслідок цього багато хірургічних втручань (наприклад, артроскопії, 

лапароскопічна холецистектомія, очна хірургія, герніопластика, косметичні 

операції) зазвичай проводиться в умовах «хірургії одного дня», чи навіть у 

амбулаторних умовах. Нещодавно опубліковані результати 

експериментальних досліджень показують, коли ці нові підходи 

застосовуються у пацієнтів, які перенесли більш складні планові хірургічні 

втручання, частота післяопераційних ускладнень зменшується, тривалість 

перебування в стаціонарі та час післяопераційного відновлення скорочується 

[140]. Цей напрям розвитку  хірургії  називається стратегією прискореного 

післяопераційного відновлення - Enhanced recovery after surgery (ERAS) або fast 

track – стратегії (від fast track - швидкий шлях). 

ERAS–стратегія поєднує в собі різні методи, які застосовуються в  

пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання. До використовуваних методів 

належать епідуральна або регіонарна анестезії, малоінвазивні методи 

оптимального управління болем, прискорена післяопераційна реабілітація, в 

тому числі раннє ентеральне (оральне) харчування та фізична активність. 

Поєднання цих підходів, знижує реакцію на стрес та виникнення органної 

дисфункції і, отже, значно скорочує час, необхідний для повного відновлення. 

Останні досягнення у розумінні періопераційної патофізіології показали, 

що кілька чинників сприяють післяопераційним ускладненням, збільшують 
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тривалість перебування в лікарні, і одужання. Значне покращення хірургічних 

результатів, можливо потребує багатосторонніх заходів. 

 Дослідження ефективності Fast Track - стратегії провели кілька 

міжнародних дослідницьких груп. Попередні результати переважно 

нерандомізованих досліджень дали позитивні результати [140]. Ці дослідження 

включали пацієнтів, які перенесли операції, такі як сегментарні резекції товстої 

кишки, простатектомії, гістеректомії. Ряд дослідників вважають доцільним 

поширення ERAS – стратегії на всі малоінвазивні хірургічні втручання, у тому 

числі на ведення хворих, які перенесли холецистектомію [140]. 

Одним з елементів fast track surgery є обмеження фармакологічних 

призначень як до так і після операції. Часто застосування фармакологічної 

корекції порушень гомеостазу може призвести до ускладнень у випадку 

хірургічного втручання. Так, застосування антикоагулянтів та дезагрегантів 

при підготовці до операції збільшує ризик кровотечі. З огляду на це, обмеження 

призначень профілактичних засобів потребує детального вивчення з позицій 

доказової медицини [25]. 

Ведення післяопераційного періоду згідно принципів ERAS – стратегії 

потребує зміни класичних підходів. Обговорюється питання щодо обмеження 

інфузійної терапії. Обмежуються показання до назогастральної інтубації, яка у 

багатьох пацієнтів має побічні ефекти у вигляді пневмонії, ателектазу, 

підвищення температури та інше [140]. Небажаним у рамках даної стратегії є 

ліжковий режим, оскільки це збільшує втрату маси м'язів і слабкість, знижує 

функцію легенів і посилює венозний застій і загрозу тромбоемболії легеневої 

артерії (ТЕЛА). Всі зусилля мають бути спрямовані на дотримання 

післяопераційної мобільності, яка можлива за умови адекватного знеболення 

[136]. 

У класичній абдомінальній хірургії пероральний прийом їжі і рідини 

зазвичай обмежують в післяопераційному періоді. Однак пероральний прийом 

часто можна успішно розпочати через 6 годин після операції, навіть після 

резекції товстої кишки з накладанням анастомозу. Рандомізовані дослідження 
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продемонстрували, що у пацієнтів із раннім післяопераційним харчуванням 

швидше відновлюється перистальтика, починається дефекація і значно менше 

часу триває післяопераційний парез кишечнику [151]. 

Встановлено, що раннє післяопераційне ентеральне харчування та пізнє 

доопераційне харчування достовірно зменшують явища 

інсулінорезистентності [151].  

Післяопераційне знеболення повинно бути у центрі уваги оскільки біль 

посилює органну дисфункцію, метаболічну відповідь на стрес і сповільнює 

одужання. Оптимальний контроль больового синдрому гострого болю після 

хірургічного втручання є необхідною умовою для Fast Track хірургії [140]. 

Боротьба з інфекцією повинна бути оптимізована за рахунок мінімізації 

профілактичного застосування антибіотиків та обмеження емпіричного 

застосування останніх [140]. 

На думку P. Kranke et al. (2011) ключову роль у стратегії Fast Track 

Surgery програмах прискореного відновлення після операції відіграє поряд з 

хірургічними технологіями оптимізація фармакологічного менеджменту 

післяопераційного періоду [140]. 

Таким чином, основною тенденцією розвитку хірургії є не лише 

обмеження травматичності хірургічного доступу, але і обмеження стресового 

впливу періопераційного ведення хворого. Обмеження неконтрольованого 

застосування антикоагулянтів для профілактики тромбоемболічних 

ускладнень також є елементом ERAS – стратегії.  

 

 

1.2 Венозний тромбоемболізм як одна із невирішених проблем у 

хірургії 

 

Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок і його наслідок тромбоемболія 

легеневої артерії мають спільні патогенетичні коріння, являють собою одну з 
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головних проблем здоров'я і є найбільш поширеними порушеннями системи 

кровообігу [77]. 

Епідеміологічні дослідження показують, що в загальній популяції 

населення частота виникнення ТГВ нижніх кінцівок щорічно складає 

приблизно 160 на 100 000 чоловік з частотою фатальної ТЕЛА 60 на 100000 

населення [12, 13, 20]. 

Як зазначає академік B. C. Савельєв, проблема венозного тромбозу та 

його катастрофічного ускладнення - ТЕЛА уже півтора століття привертає 

увагу дослідників і залишається остаточно не вирішеною [77]. 

Важливому соціальному значенню цієї проблеми присвячені численні 

епідеміологічні дослідження, які підтверджують широку розповсюдженість 

ТГВ нижніх кінцівок і його наслідків, а також пов'язану з ними смертність, 

інвалідизацію населення і значні економічні втрати, пов’язані з лікуванням цих 

хворих [33, 55, 78, 80]. 

Тромботична оклюзія магістральних вен як причина венозної гангрени 

вперше була описана F. В Hildanus  (1593), а вивчення ТЕЛА  почалося в 19-му 

столітті з робіт Лаеннека, Крувеллера (1819) і Рокітанского (1855). Однак 

першим, хто дав чітке уявлення про тромбоз як внутрішньосудинне згортання 

крові, що веде до перекриття просвіту судини, і вказав на значення емболії 

легеневої артерії в загальній патології, був видатний німецький патолог 

Рудольф Вірхов, на якого посилаються практично всі сучасні дослідники [55, 

80, 89]. 

ТГВ нижніх кінцівок є причиною ТЕЛА більш ніж в 90 % випадків [55]. 

Тим не менш, справжня частота ТГВ залишається невідомою, оскільки в 

переважній більшості випадків він протікає безсимптомно [57, 89, 100]. 

У дослідженнях, що стосуються частоти венозного тромбозу, за даними 

різних авторів, клінічна симптоматика буває характерною у 3-6 % 

прооперованих хворих. При фізикальному обстеженні, правильний діагноз 

вдається поставити в типових випадках захворювання, а частота діагностичних 

помилок при цьому досягає 50 % [57]. 
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Достовірність класичної клінічної симптоматики залежить від характеру 

і протяжності поширення тромбозу. У більшості випадків вона характерна для 

поширених клубово-стегнових тромбозів [10, 95]. Однак, сегментарні 

тромбози глибоких вен неоклюзивного характеру, можуть протікати 

безсимптомно, особливо у хворих після тривалого ліжкового режиму [18]. 

Приблизно 80 % всіх випадків ТГВ протікають непоміченими, а ТЕЛА 

залишається не діагностованою більш ніж у половини пацієнтів [7, 11]. Аналіз 

результатів різних діагностичних досліджень з міченим фібриногеном показав, 

що частота розповсюдженості ТГВ коливається від 30 % у загальній хірургії до 

56 % в травматології та ортопедії [134]. Тобто, по суті справи, як зазначає B. C. 

Савельєв и соавт. (2010): «У кожного третього пацієнта, прооперованого на 

органах черевної порожнини, грудної клітки, з приводу урологічної та 

нейрохірургічної операції, виникає ТГВ» [79]. 

Згідно з наявними даними, частота ТГВ в гінекології становить до 29 %, 

в урології до 63 % [13, 30]. 

Частота виникнення післяопераційних венозних тромбозів оцінена в 

багатьох дослідженнях. В цілому, проведені дослідження демонструють, що 

вона не відповідає загальноприйнятій клінічній оцінці, а значно вища і складає 

в середньому 28-33 % [17, 22]. 

Частота розвитку тромбозів залежить від наявності факторів ризику, а 

клінічно проявляється в одного з 8 пацієнтів з ТГВ, що пов'язано з 

безсимптомним перебігом захворювання [6, 30]. 

За даними різних авторів приблизно у 25 % хворих з  ТГВ гомілки, у 46 

% з поєднаним ТГВ гомілки і стегна і у 90-98 %, що перенесли 

іліофеморальний тромбоз, через 5-15 років розвивається посттромботична 

хвороба з хронічною венозної недостатністю аж до розвитку трофічних 

виразок. Втрата працездатності, інвалідизація виникає у третини цих хворих 

[46, 67, 119]. У США це ускладнення виявляється у 500 000 жителів на рік [144, 

148]. При цьому ускладненні розвивається рецидив ТГВ у 21-34 % пацієнтів, 
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які перенесли його раніше і емболії легеневої артерії у 15 % з них із загрозою 

рецидиву захворювання і надалі [154, 160]. 

Як показали у своєму дослідженні N. Kucher (2005), при відсутності 

антикоагулянтноі терапії частота рецидивів післяопераційного ТГВ досягає 

протягом 3 міс. 29 % [139]. 

Найважче ускладнення венозного тромбозу - ТЕЛА, займає 2-3 місце за 

летальністю хірургічних хворих і становить 6-25 % післяопераційної 

летальності в хірургічних стаціонарах [23, 46, 65]. 

Незважаючи на труднощі в діагностиці ТЕЛА, дані по частоті 

захворюваності серед населення західних країн, представлені в різних 

популяційних дослідженнях, є подібними. Так, в США, щорічна 

захворюваність склала 1,45 випадків на 1000 осіб, а у Франції - 1,83 [112, 118]. 

За даними міжнародних реєстрів, в яких враховують всіх хворих без винятку, 

вона склала 17,4 % що значно вище, ніж в клінічних дослідженнях, що склали 

2,3 - 2,5 % [109]. 

Опубліковані в 2001 році дані свідчать про те, що в США приблизно 2 

млн. людей помирають від тромботичних ускладнень [104, 142]. В окремо 

проведеному дослідженні, за даними японського реєстру, 

внутрішньолікарняна смертність від ТЕЛА склала 14,0 % [124]. Вцілому від 

ТЕЛА вмирають 0,1-0,4 % прооперованих хворих [113, 127]. 

Аналіз великої кількості патологоанатомічного матеріалу показав, що у 

половини як прооперованих, так і неоперованих хірургічних хворих ТЕЛА 

залишилася не діагностованою протягом  життя [60, 64]. 

За даними різних досліджень, частота венозного тромбоемболізму (ВТЕ) 

за 20 річний період залишилася практично незмінною, незважаючи на 

вдосконалення профілактичних заходів. Причинами цього вважаються: 

збільшення середнього віку населення, зростання числа хірургічних втручань, 

наявність нових, неврахованих факторів ризику, неадекватна ідентифікація 

популяцій ризику, недостатнє використання антитромботичної профілактики і 

відсутність ефективності  застосовуваної профілактики [4, 9, 52, 61, 63]. 
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Таким чином, наведені епідеміологічні дані свідчать про значну 

поширеність післяопераційного ВТЕ. Тим не менше, як вважає  W. H. Geerts et 

al., ця проблема залишається недооціненою серед клініцистів з ряду причин, 

однією з яких є її часте безсимптомне протікання [123]. 

 

1.3 Фактори ризику тромбоемболічних ускладнень пов`язані з 

жовчекам`яною хворобою та її лікуванням 

 

Оцінка рівня впливу різних факторів ризику на розвиток ВТЕ багато 

десятиліть є предметом обговорення в медичній літературі, оскільки адекватна 

профілактика  взаємопов'язана з оцінкою факторів ризику [59, 62, 105, 108]. 

Розвиток тромбоемболічного ускладнення неможливо виключити у 

будь-якого хворого, однак ступінь ризику залежить від індивідуальних 

особливостей пацієнта та характеру виконаного оперативного втручання. У 

групу мінімального ризику входить більшість пацієнтів після стандартних 

хірургічних операцій на органах черевної порожнини. Незважаючи на 

поширеність подібних операцій, робіт, присвячених оцінці частоти 

тромбоемболічних подій після абдомінальних хірургічних втручань вкрай 

мало. Водночас, дослідження з участю понад 2000 пацієнтів, оперованих з 

приводу малих хірургічних операцій з включенням достатньої кількості хворих 

віком понад 40 років і страждаючих ожирінням, продемонструвало практично 

нульову частоту клінічно маніфестуючих тромбоемболічних подій [3, 16, 21, 

29]. 

Більшість хворих після планової холецистектомії з приводу хронічного 

калькульозного холециститу відносяться до групи малого та помірного ризику. 

Однак при гострому холециститі оперативне втручання часто буває досить 

тривалим [81, 114]. Багато хворих належать до старшої вікової групи чи мають 

супутні захворювання та ожиріння. Окремої уваги заслуговує вплив 

пневмоперитонеуму на венозний кровотік і пов’язані з ним ризики можливих 

ускладнень [32, 126]. 
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Серед різноманітних факторів ризику венозних тромбозів і 

тромбоемболій, можливих у хворих на жовчекам’яну хворобу слід виділити 

фактори, пов’язані з операцією, та фактори, пов’язані з хворим [143, 146]. 

Низка факторів ризику венозного тромбоемболізму зв`язані 

безпосередньо з хірургічним втручанням. Зокрема, у якості фактора ризику 

звичайно вказують об`єм хірургічного втручання, перед усім тривалість 

операції і ступінь травматизації тканин [6, 30].  

Фактично будь яке втручання з приводу запального захворювання 

органів черевної порожнини слід розглядати, як транзиторний стан 

гіперкоагуляції [97]. Крім того, до хірургічних факторів ризику належать 

інфекційні ускладнення, іммобілізація та дегідратація. Дані, що стосуються 

лапароскопічної хірургії суперечливі. Мета-аналіз результатів 153832 

лапароскопічних холецистектомій показав зниження ризику тромбозу 

глибоких вен з 5 до 0,03 % (у порівнянні з відкритим доступом) [89]. Пацієнти 

з ожирінням, особливо ті, які піддаються баріартричним операціям, традиційно 

входили до категорії високого ризику венозного тромбозу. Однак проспективні 

дослідження продемонстрували помірний ризик розвитку симптоматичної 

тромоемболії, який коливається від 0,8 до 1,7 % [144]. 

Гемостазіологічні зміни знаходяться в прямій залежності від ряду 

факторів: вихідного стану організму, тривалості захворювання, об'єму і 

травматичності операції, виду знеболювання, ступеня гемодинамічних 

розладів [97]. Оперативні втручання, незалежно від локалізації, викликають в 

системі коагуляції і фібринолізу однотипні зрушення гіперкоагуляції і 

зниження фібринолітичної і антикоагулянтної активності крові [1]. Будь-яке 

хірургічне втручання є травмою, яка супроводжується появою реологічних 

порушень, що виражаються у вигляді посиленої агрегації, аглютинації, стазу 

клітинних елементів крові, і призводить до утворення мікротромбів [110]. 

Ступінь вираженості гемостатичних порушень неоднакова при різних 

операціях, незважаючи на те, що вони однотипні і в ході операції проявляються 
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посиленням коагулюючої здатності крові, гіперактивністю тромбоцитів і 

депресією антикоагулянтної ланки [25]. 

Наявність у хірургічних хворих неспецифічного синдрому 

гемореологічних розладів, аналогічного синдрому «підвищеної в'язкості 

крові», вперше описано R. A. Ariens в 2002 році [110]. Передумовою розвитку 

цих порушень є перерозподіл крові з випорожненням кров'яних депо і 

підвищенням показника гематокриту у відповідь на операційну крововтрату, 

що знижує швидкість кровотоку на периферії. 

Зниження тонусу термінальних судин у відповідь на хірургічне 

втручання в свою чергу є одним з основних чинників порушення колоїдної 

стабільності крові [1]. Крім того, травматизація тканин і значна крововтрата 

під час операції призводять до накопичення в крові великих і асиметричних 

молекул грубодисперсних білків, продуктів розпаду клітин і тканин, легко 

адсорбованих на клітинних мембранах еритроцитів, що знижує їх електричний 

заряд [65]. Все це сприяє розвитку «сладжу», вперше описаного М. Knisley в 

1945 р. «Сладж» - феномен дуже характерний для операційної травми, і 

неминуче супроводжується грубими мікроциркуляторними розладами, що 

виникають вже через 20-30 хв. після операції [25]. 

На думку В. А. Левтова и соавт. (1982), ацидоз, як наслідок обмеженої 

перфузії периферичних тканин, і висока концентрація в крові катехоламінів, як 

наслідок оперативного втручання, значно знижують деформованість 

еритроцитів в цьому випадку прямо пропорційна гіперфібриногенемії [97]. У 

хворих під час операції та в ранньому післяопераційному періоді підвищується 

внутрішньосудинне згортання крові (гіперфібриногенемія, зростання 

концентрації ендотеліальних тригерів тромбоутворення зниження 

антикоагулянтного потенціалу - зменшення анти тромбіну ІІІ) [51, 114, 125]. 

Розвиток дисемінованого внутрішньосудинного згортання Кириенко А. 

И (2009) розглядає як загальнобіологічну закономірність у відповідь на 

операційну травму, що супроводжується резорбцією тромбопластичних 



 23 

субстанцій, вимушеною гіподинамією, стазом крові, особливо в системі 

мікроциркуляції [44]. 

Під час операції, на думку різних авторів, у хворих розвивається 

гіперкоагуляція, прискорюється утворення протромбінази по внутрішньому і 

зовнішніх шляхах [51]. Гіперкоагуляція зберігається до кінця операції. Під час 

самої операції також зростає антикоагулянтна активність крові. Відбувається 

активація внутрішньосудинного згортання крові, концентрація тромбіну 

збільшується, з'являються розчинні комплекси фібрин-мономеру і продукти 

деградації фібрину. Про внутрішньосудинне згортання свідчить падіння рівня 

антитромбіну ІІ (AT-ІІ),  споживання фібриногену, фактора XІІІ та інших. Під 

час операції відзначається зростання фібринолітичної активності крові. 

Гіперкоагулемія з падінням концентрації фібриногену і посиленням 

фібринолітичної і антикоагулянтної активності характерна для першої фази 

тромбогеморагічного синдрому - фази гіперкоагуляції з компенсованою 

коагулопатією споживання [25]. 

Гіперкоагуляція і підвищення фібринолітичної активності у хворих  

більш виражені в післяопераційному періоді, особливо на 3-5 день після 

операції. Після операції у хворих спостерігається підвищення коагуляційного 

потенціалу крові, і підвищена кровоточивість під час операції. Однією з 

провідних причин зміни гемокоагуляції при операціях на органах черевної 

порожнини є надходження в кровотік тканинних факторів згортання крові, 

особливо тромбопластину. Тромбопластинемія прискорює утворення 

тромбіну, про що свідчать позитивні паракоагуляційні проби під час операції 

[97]. 

Поява тромбіну вдруге активує фібриноліз за рахунок звільнення 

активаторів плазміногену зі стінок судин. Посиленню фібринолітичної і 

антикоагулянтної активності запобігає надмірне споживання фібриногену і 

генералізація згортання крові [110]. 

Вплив хірургічних операцій на гемореологічні властивості крові та 

мікроциркуляцію проявляється зменшенням капілярного кровотоку [64]. 
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Внаслідок цього доставка кисню і енергетичних субстратів, а також виведення 

кінцевих продуктів стають недостатніми. У тканинах розвивається локальне 

порушення обміну речовин, відмінною ознакою якого є метаболічний ацидоз. 

Під впливом ацидозу виникають два феномени, що мають велике значення в 

подальшому розвитку розладів мікроциркуляції при хірургічних втручаннях: 

це порушення рівноваги судинного тонусу артеріол вен (венул) і підвищене 

згортання крові (гіперкоагуляція) [32]. Вазоконстрикція стосується 

прекапілярних судин (артеріол). Капілярна перфузія і гідростатичний тиск в 

капілярах зменшуються. Як наслідок відносного переважання колоїдно-

осмотичного тиску в крові рідину з інтерстицію спрямовується в капіляри [30, 

47, 139, 153, 164]. Завдяки переважанню гідростатичного тиску плазма тепер 

переходить з обох капілярних відділів в інтерстицій. У повільно текучої і 

згущеної крові настає агрегація клітин крові (сладж еритроцитів і тромбоцитів) 

[58]. 

В. А. Сулимов и соавт. встановили, що при хірургічних втручаннях у 

хворих масивна крововтрата викликає глибокі зміни в системі гемостазу у 

вигляді гострої та підгострої форми дисемінованого внутрішньосудинного 

згортання, що супроводжується активацією системного фібринолізу різного 

ступеня вираженості, а також у вигляді гемодилюційної коагулопатії або їх 

поєднання [88]. 

Слід враховувати фактор впливу інгаляційного наркозу на систему 

гемостазу. Вважають, що при використанні комбінованого ендотрахеального 

наркозу під час операції виникають явища гіперкоагуляції при одночасному 

пригніченні фібринолітичної системи на 3-ю, частіше на 5 - 6 - ту добу, рівень 

всіх факторів згортання крові знижується і відновлюється до вихідного тільки 

в 1-у добу післяопераційного періоду [131]. Зміна рівня факторів згортання V, 

VIII, VIII і IX в крові під впливом наркозу може викликати розвиток 

гіпокоагуляції [110, 162]. Свій внесок робить і тривалість анестезії. Загальна 

анестезія більш ризикована у відношенні тромбозу глибоких вен у порівнянні 

зі спінальною чи перидуральною анестезією [131]. Згідно з дослідженням в 
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ортопедичній хірургії тривалість анестезії понад 3,5 год чітко корелювала з 

підвищенням частоти тромбозів незалежно від варіанту анестезії [136]. 

Цілий ряд факторів ризику обумовлені доопераційними 

функціональними та супутніми патологічними розладами, наявними у 

пацієнта. Ці фактори ризику характеризуються різною прогностичною силою. 

Найбільш серйозним з них є тромбоемболія в анамнезі [1]. Спонтанний 

розвиток тромбозу при відсутності сприяючих факторів (тривала 

іммобілізація, дегідратація) змушують думати про наявність  вродженого 

гематологічного розладу [5]. Звертають увагу на значення ендотеліальної 

дисфункції у генезі тромботичних ускладнень [18]. 

Описані декілька спадкових варіантів порушень у системі згортання 

крові, які сприяють венозній тромбоемболії. Цей перелік вже нараховує 

десятки пунктів і він постійно розширюється. При підозрі на «вроджену 

тромбофілію» доцільне проведення поглибленого гематологічного 

обстеження. У таких ситуаціях ризик тромбоемболії після операції 

надзвичайно високий [6]. 

Ризик венозної тромбоемболії зростає з віком, подвоюючись з кожним 

десятиліттям після 40 років [157]. 

Злоякісні пухлини збільшують імовірність венозного тромбозу. Однак, 

чіткий зв'язок між онкологічним захворюванням і венозною тромбоемболією 

важко прослідкувати, оскільки, як правило є і інші фактори, які впливають на 

ризик її розвитку: похилий вік, характер операції, лікування у до та 

післяопераційному періоді. Незалежно від механізму, який лежить у основі 

венозного тромбозу, наявність злоякісного захворювання автоматично 

відносить пацієнта до групи високого та дуже високого ризику [10, 166]. 

 Запальні захворювання органів черевної порожнини також значно 

збільшують ризик тромбозу та тромбоемболії. Частота тромбоемболій 

достовірно зростає при розвитку ускладнень, таких як емпієма жовчного 

міхура чи підпечінковий абсцес. Можливо це пов’язане з виділенням 
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ендотоксинів, їх взаємодією з медіаторами запалення і активацією каскаду 

згортання крові з формуванням мікротромбів [15]. 

Додаткові фактори ризику тромбоемболії, які на думку А. А. Баешко и 

соавт. (2006) можуть бути наявні у хворих на жовчекам`яну хворобу: попередні 

важкі хірургічні втручання на органах тазу і черевної порожнини; вік понад 40 

років; тромбоемболії в анамнезі; спадкове порушення гемокоагуляції; 

злоякісні новоутвори; запальні захворювання кишечника; тривала 

іммобілізація; варикозна хвороба нижніх кінцівок; дегідратація; застійна 

серцева недостатність; гострий інфаркт міокарду; прийом пероральних 

контрацептивів; післяпологовий період (1 місяць); параліч нижніх кінцівок; 

прийом тамоксифену [2-6 ]. 

Дослідники вважають, що необхідні тривалі дослідження, спрямовані на 

виявлення нових факторів ризику, удосконалення оцінки існуючого ризику і 

посилення захисту до їх впливу [27, 90]. 

Останнім часом сформовано масив наукової інформації про роль 

тригерних факторів ендотеліально-тромбоцитарної взаємодії які є 

патогенетичним механізмом реалізації класичної тріади Вірхова. 

У відповідь на гідродинамічну мікротравму ендотелію а також при 

наявності локальної чи системної активації цитокінового каскаду виникає 

експресія високоспеціалізованих глікопротеїдних молекул – селектинів та їх 

вихід на поверхню ендотеліоцитів, тромбоцитів та лімфоцитів. Виникає явище 

роллінгу клітинних елементів по поверхні ендотелію що може ініціювати 

початок тромбоутворення [110]. 

Лише окремі дослідники звертають увагу на важливість оцінки 

показників ендотеліальної дисфункції  щодо їх ролі у розвитку ВТЕ [18]. 
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1.4 Вплив пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях на 

ризик виникнення венозного тромбозу 

 

Минуло понад 90 років, з тих пір як німецький лікар Georg Kelling провів 

так звану "целіоскопію" собаці, ввівши їй в черевну порожнину цистоскоп і 

накачавши через нього повітря, зміг оглянути внутрішні органи тварини [120]. 

З 1910 року в різних країнах лікарями-ентузіастами проводилися поодинокі 

лапароскопічні маніпуляції у людей, в основному з метою діагностики при 

невідкладних ситуаціях і для взяття біопсії при новоутворах. В цей же час 

створювалися і модифікації інструментів для проведення лапароскопії, 

винайшли апаратуру для автоматичної інсуфляціі газу з контролем і 

підтримкою на постійному рівні тиску в черевній порожнині [133, 141]. 

Для створення пневмоперитонеуму замість повітря намагалися 

використовувати закис азоту, але при цьому отримували некероване 

поглиблення анестезії через абсорбцію закису азоту очеревиною [94]. 

Застосування для цієї ж мети кисню виключало можливість роботи 

електроножа і електрокоагулятора. Подібні небажані ефекти і потенційні 

ускладнення змусили лікарів зупинитися на СО2, який найкраще підходить для 

накладення пневмоперитонеуму при лапароскопії [107]. З 80-років XX століття 

лапароскопія стрімко розвивається і використовується не тільки з 

діагностичною  метою, а й для виконання різних хірургічних втручань. У 1983 

році Kurt Semm вперше виконав лапароскопічну апендектомію, а в 1987 році 

німецький хірург Erich Muhe – холецистектомію [107, 114]. 

Недоліки та ускладнення пневмоперитонеуму стали цікавити 

дослідників лише наприкінці 80-х років, коли у всьому світі різко виросла 

кількість ендохірургічних операцій. В останні роки змінився спектр і 

тривалість цих операцій. Показання  розширилися за рахунок впровадження 

нових технологій і за рахунок осіб похилого віку з серйозними супутніми 

захворюваннями [141]. 

Наслідки підвищеного внутрішньочеревного тиску мають принципове 
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значення, як під час операції, так і в ранньому послеопераційному періоді. При 

цьому спостерігається здавлення нижньої порожнистої вени з порушенням 

венозної циркуляції в її басейні, ішемія органів черевної порожнини, 

порушення серцевої діяльності у вигляді зниження серцевого викиду і 

серцевого індексу, здавлення легенів при піднятті діафрагми зі зменшенням 

залишкової ємності легень, збільшенням мертвого простору  з переходом в 

гіперкапнію [8, 59, 94]. 

В дослідженнях D. A. Sandler (2009) доведено, що пневмоперитонеум у 

пацієнтів з клінічними ознаками серцево-легеневої недостатності призводить 

до значного навантаження на серце через збільшення рефрактерної фази 

скорочення шлуночків і зниження серцевого викиду [159]. 

 Підвищення внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) позначається на функції 

дихальної та серцево-судинної системи. Рекомендовані межі ВЧТ на думку 

різних авторів варіюють. Д. М. Сабиров и соавт. (2006) вважає оптимальною 

умовою для проведення лапароскопії, пневмоперитонеум з тиском 13-16 мм рт. 

ст. для осіб у віці до 60 років без супутньої легеневої і серцево-судинної 

патології та 9-12 мм рт. ст. для осіб старше 60 років що хворіють  серцево-

судинними захворюваннями [76]. A. W. Tsai (2012) et al. детально вивчивши 

зміни гемодинаміки при лапароскопічних операціях, використовував інвазивні 

методи вимірювання у хворих з супутньою серцевою патологією [163]. 

З'ясувалось, що пневмоперитонеум призводить до підвищення артеріального 

тиску. Наслідком цього стало істотне зниження серцевого викиду у хворих з 

низьким кардіальним резервом [155]. У пацієнтів, які страждають  на 

атеросклероз  та ішемічну хворобу серця, існує небезпека серцевої 

недостатності внаслідок одночасного збільшення обсягу циркулююючої крові 

в результаті інфузії, з одного боку, і швидкого підвищення ВЧТ, з іншого. 

Внаслідок почастішання пульсу у них зменшується наповнення лівого 

шлуночка, що може призводити до ішемії мозку і міокарда [1]. Дослідження А. 

Г. Румянцев (2006) показали, що в умовах штучної вентиляції легень 

підвищення ВЧТ до 10 мм рт. ст. практично не змінило показники центральної 
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та периферичної гемодинаміки [75]. Збільшення ВЧТ до 35-40 мм рт. ст. 

приводило до зростання центрального венозного тиску на 37 %, а серцевий 

викид знижувався на 25-30 %. Ці порушення пояснювались здавленням 

нижньої порожнистої вени і порушенням венозного повернення. Цей ж автор 

вважає, що стан гемодинаміки залежить від вихідного стану серцево-судинної 

системи [75]. 

J. B. Prystowsky et al. показали, що при поступовому збільшенні ВЧТ у 

пацієнтів на штучній вентиляції легень спостерігається зростання 

трансмуральної напруги волокон міокарду і зростання серцевого викиду, якщо 

ВЧТ не перевищував 18 мм рт. ст. [154]. При подальшому підйомі ВЧТ до 30 

мм рт. ст. у цих ж хворих прогресувала тахікардія, артеріальна гіпотензія, 

зниження центрального венозного тиску, падіння серцевого викиду [1, 50]. 

Виявлено, що положення Фовлера (ортостаз), сприяє розвитку більш 

серйозних гемодинамічних змін , так при ньому до впливу високого 

інтраабдомінального тиску приєднується гравітаційна дія на повернення крові 

до серця з закономірним розвитком венозного застою на периферії і вираженим 

зниженням перенавантаження для лівого шлуночка, так і зниженням серцевого 

викиду [1, 49]. 

Добре відомо, що в поверхневих венах нижніх кінцівок гладкі м'язи 

становлять набагато більшу частку у структурі судинної стінки, ніж в інших 

венах. Можна вважати, що ці вени будуть краще, ніж вени верхніх кінцівок 

реагувати на веномоторні рефлекси при ортостазі. Доказано, що 

веноконстрікторні реакції нижніх кінцівок не здатні протистояти зниженню 

наповнення серця у вертикальному положенні, навіть в умовах 

генералізованого підвищення венозного тонусу за рахунок впливу на альфа-

рецептори (норадреналін) [34, 37, 157, 163]. Автори вважають, що до ортостазу 

вироблена довготривала і надійна адаптація і тому в нормальних умовах немає 

виражених нейромоторних реакцій вен [135, 157]. Проте, виникнення 

веномоторного тонусу в кінцівках слід розглядати лише як «надзвичайну» 

реакцію, яка виникає при загрозливій недостатності кровотоку і при 
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нейроциркуляторному стресі, що мають місце при важкому фізичному 

навантаженні, сильних емоціях і при напрузі дихання. Збільшення кількості 

крові в нижніх кінцівках призводить до зростання фільтрації рідини з 

капілярів. Протидією фільтрації може служити підвищений тонус 

прекапілярних сфінктерів. В процесі адаптації задіяні механізми зміни 

організації капілярного русла [137]. 

Отже, в пасивному ортостазі поверхневі і глибокі вени ведуть себе 

пасивно, є застій крові в кінцівках, артеріальний опір невеликий. Це швидкі 

реакції, які розвиваються в секунди і хвилини. Більш тривалі механізми 

працюють в ролі попередження надлишкової фільтрації, а вертикальне 

положення - це завжди ортостатична гіпотонія [68]. 

Важливі відомості отримав А. С. Иванов (2009), який проводив 

катетеризації серця і судин у добровольців [39]. Він виявив, що під час 

трансформаційних змін положення тіла в просторі в венозному руслі 

створюються незалежні  гідростатичні області, що на думку дослідника, не 

дають розглядати венозне русло як безперервний стовп нерухомої рідини 

навіть при пасивному ортостазі. Інакше кажучи, теорія гідростатики не 

виконується повною мірою. Так при постуральних впливах падіння тиску в 

яремній вені носить не лінійний, а параболічний характер від кута нахилу, в 

той час як в серці, і судинах ніг – лінійний [39]. 

С. В. Свиридов вважає, що ні спазму вен, ні артерій не виявлено при 

пасивному ортостазі, проте не виключається підвищення тонусу без зміни 

просвіту судини [68]. 

М'язовий тонус підвищується навіть при ортостазі в спокої через 

підвищення ефективності гідростатичного тиску в судинах, збільшення 

тканинної рідини і підвищення інтрамурального тиску. Виявлено, що після 

введення лістенону при ортостазі знижується артеріальний тиск, на фоні 

зниження серцевого викиду [67, 68]. Однак без наркозу тиск підвищується при 

зниженому викиді крові з серця. Таким чином при наркозі, та ще з 

релаксантами створюється додаткове депо крові через зниження м'язової 
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помпи. Як у спокої, так і особливо при скороченні, м'язи, діючи як фізіологічна 

помпа, впливаючи на тиск в судинах (через артеріоли і капіляри), змінюючи 

просвіт вен. Наркоз і релаксанти знімають його дію, відбувається велика 

екстравазація рідини і зниження об’єму циркулюючої крові [131].  

Положення Тренделенбурга (антиортостаз) є сприятливим для 

підтримання достатніх величин серцевого викиду, так як сприяє нормалізації 

венозного повернення і збільшення центрального об'єму крові в умовах 

пневмоперитонеуму [107]. 

Початковий стан пацієнта так само має значення для зміни 

гемодинаміки. Так гіпокінетичній тип кровообігу швидше розвивається у 

пацієнтів з гіповолемією, людей похилого віку, і у хворих з 

кардіореспіраторними порушеннями [64, 110]. 

Оскільки при пасивному антиортостазі, на думку Г. А. Баранов и соавт. 

(2004), функція судин верхніх кінцівок не змінюється, а, навпаки, в гомілці  

відбувається деяке звуження просвіту судин із зниженням пружності, автор не 

виключає, що і в цьому положенні судини нижніх кінцівок виконують певну 

роль для підтримки гомеостазу [8]. 

Цікаві результати дослідження гемодинаміки і в інших авторів. Так, P. P. 

Губайдулин (2003), досліджував хворих з ішемічною хворобою серця [32]. 

Відмічено, що у цих хворих накладення пневмоперитонеуму сприяє 

підвищенню периферичного опору через стискання ззовні артеріол, зокрема 

спланхнічного і ниркового басейну, що дуже важливо для функції печінки і 

нирок. Вісцеральний кровотік при пневмоперітонеумі знижується за рахунок 

механічної компресії судин, гуморального впливу (підвищення рівня 

вазопресину) гіперкапнії, як наслідок СО2 - пневмоперитонеуму. Тому важливо 

використовувати можливості моніторингу гемодинаміки для запобігання цих 

порушень [163]. 

Для створення робочого тиску у черевній порожнині, ключове значення 

має міорелаксація. Розслаблення м’язів досягається шляхом застосування 

курареподібних препаратів деполяризуючого типу (сукцинілхолін, дитілін), а 
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також міорелаксантів недеполяризуючого типу (ардуан, атракуріум, інтубан). 

Залежно від тривалості міорелаксуючого ефекту препарата та від тривалості 

операції, вказані препарати вводяться повторно. Так, препарати 

деполяризуючого типу (дітілін) діють лише кілька хвилин, створюючи 

протягом операції нерівномірний міорелаксуючий ефект. Ступінь релаксації 

залежить від глибини наркозу, індивідуальної чутливості хворого, ступеня 

розвитку м`язів, ожиріння тощо [41]. 

На думку А. А. Голубева и соавт. (2006), стабільність тиску вуглекислого 

газу у черевній порожнині під час лапароскопічної операції залежить від 

кількох факторів: автоматична подача вуглекислого газу інсуфлятором; 

герметичність інструментів та троакарів; герметичність проколів та дренажних 

контрапертур черевної стінки; ступінь ожиріння та маса передньої черевної 

стінки; стабільність міорелаксації; інтраопераційні фактори (вагітність, 

злуковий процес, і т.ін) [29]. 

Такий багатофакторний характер залежності тиску у черевній порожнині 

зумовлює неможливість забезпечення постійного і незмінного тиску 

пневмоперитонеуму в усіх випадках і вимагає контролю з боку хірурга та 

анестезіолога. Однак стандартне обладнання для інсуфляції дозволяє 

контролювати лише дискретну величину тиску у певний момент часу [107]. 

 

1.5 Методи профілактики венозного тромбоемболізму при 

лапароскопічних втручаннях 

 

Питання необхідності та об`єму антитромботичної профілактики при 

лапароскопічних операціях не має детального обґрунтування у літературі. 

Антигоагулянтна профілактика часто невиправдано призначається за 

принципом обґрунтованої надмірності [1, 2, 11, 69, 75]. Це може призвести до 

підвищеного ризику геморагічних ускладнень у післяопераційному періоді 

[29]. Відсутні скринінгові методи відбору пацієнтів яким необхідне 
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призначення усього комплексу механічних та фармакологічних методів 

антитромботичної профілактики [9]. 

Починаючи з 1986 року, Американською асоціацією грудних лікарів 

запропоновані 9 консенсусів з профілактики та лікування венозного 

тромбоемболізму і ТЕЛА. У 2006 році вийшов друком перший Український 

національний консенсус «Артеріальні, венозні тромбози та тромбоемболії. 

Профілактика та лікування». У 2013 році опубліковано міждисциплінарні 

клінічні рекомендації «Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, 

профілактика» які містять адаптовані до умов України рекомендації на основі 

нового національного консенсусу [19]. 

Труднощі діагностики, частота ВТЕ й обмежені можливості надання 

ефективної спеціалізованої медичної допомоги (майже 50 % хворих з 

масивною ТЕЛА помирають протягом 30 хв від моменту її виникнення) 

свідчать, що найголовнішим у боротьбі з цією патологією є профілактика [3]. 

Визначення ризику тромбоемболічних ускладнень у конкретного 

пацієнта та моніторинг факторів ризику здійснюється по різному у залежності 

від національних протоколів, прийнятих у клініках методик оцінки ризику, а 

часто і емпірично, враховуючи особистий досвід лікаря[15]. 

Запроваджений в Україні національний консенсус [19] та наказ МОЗ 

України від 15.06.2007 №329 визначає критерії оцінки ризику 

тромбоемболізму та методи тромбопрофілактики, однак малопридатний для 

статистичної обробки та наукового аналізу. 

Запропонована у 2004 році шкала Caprini (табл. 1.1) передбачає бальну 

оцінку пацієнтів за факторами ризику ВТЕ, що дозволяє точніше оцінити 

відповідний ступінь ризику, однак, дана шкала не входить до останньої 

редакції національного консенсусу [19]. Водночас шкала широко 

застосовується у клінічній практиці, оскільки дозволяє об`єктивізувати 

показання до застосування різних методів профілактики тромбоемболічних 

ускладнень у післяопераційному періоді.  
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Таблиця 1.1 

Модель індивідуальної оцінки ризику розвитку ВТЕ за J.A.Caprini (2004) 

 
1 бал 2 бали 

□ Вік 41-60 років 

□ Набряк нижніх кінцівок 

□ Варикозні вени 

□ Індекс маси тіла більше 25 кг/м2 

□ Мале хірургічне втручання 

□ Сепсис (давністью до 1 міс.) 

□ Серйозне захворювання легенів 

(у т.ч. пневмонія давністю до 1 

міс.) 

□ Прийом оральних 

контрацептивів, гормонозамістна 

терапія 

□ Вагітність і посляпологовий 

період (до 1 міс.) 

□ В анамнезі: мертвонародження, 

викидні (> 3), передчавсні пологи з 

токсикозом або затримка 

внутрішньоутробного розвитку 

□ Гострий інфаркт міокарду 

□ Хронічна серцева недостатність 

(давністю до 1 міс.) 

□ Ліжковий режим у 

нехірургічного пацієнта 

□ Запальні захворювання товстої 

кишки в анамнезі 

□ Велике хірургічне втручання 

давністю до 1 міс. в анамнезі 

□ Хронічна обструктивна хвороба 

легень 

□ Вік 61-74 роки 

□ Артроскопічна хірургія 

□ Злоякісний новоутвір 

□ Лапароскопічне втручання (тривалістю 

більше 45 хв.) 

□ Ліжковий режим більше 72 год 

□ Імобілізація кінцівки (давністю до 1 

міс.) 

□ Катетеризація центральних вен 

□ Велика хірургія (тривалістю більше 45 

хв.) 

3 бали 

□ Вік старший  75 років 

□ Особистий анамнез ВТЕ 

□ Сімейний анамнез ВТЕ 

□ Мутація типу Лейден 

Мутація протромбіну 20210А 

□ Гіпергомоцистеїнемія 

□ Гепарін-індукована тромбоцитопенія 

□ Підвищений рівень антитіл до 

кардіоліпіну 

□ Вовчуковий антикоагулянт 

5 балів 

□ Інсульт 

 (давністю до 1 міс.) 

□ Множинна травма 

 (давністю до 1 міс.) 

□ Ендопротезування крупних суглобів 

□ Перелом косток стегна і гомілки 

(давністю до 1 міс.) 

□ Травма спинного мозку/параліч 

 (давністю до 1 міс.) 

Стратифікація ризику: 

□ Низький ризик: 0-1 бал  

□ Помірний ризик: 2 бали 

□ Високий ризик: 3-4 бали 

□ Украй високий ризик: 5 и більше балів 
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Алгоритм профілактики ВТЕ на підставі результатів за J. A. Caprini 

проводять за наступною схемою (табл. 1.2): 

Таблиця 1.2 

Заходи профілактики ВТЕ у залежності від групи ризику 

Стратифікація ризику Рекомендовані заходи профілактики ВТЕ 

низький ризик (0-1 бал)  

 

помірний ризик (2 бали) 

 

високий ризик (3-4 бали) 

 

украй високий ризик (5 і 

більше балів) 

профілактика не потрібна  

 

застосування механічних засобів 

 

механічні засоби профілактики + НМГ  

 

механічні засоби профілактики + НМГ у 

високих дозах + гемодилюція 

 

Шкала Caprini є універсальною, однак не враховує специфіки 

лапароскопічних операцій узагалі та лапароскопічної холецистектомії зокрема 

[116].  

Методика визначення профілактичної тактики за Caprini має певні 

обмеження. Зокрема, не враховано вплив різних видів оперативних втручань 

на ступінь ризику ВТЕ, не враховано тривалість операції та тривалість та 

режими пневмоперитонеуму, немає достатньо відображеного впливу 

інтенсивності запального процесу на ступінь ризику ВТЕ, не враховано 

фактори, які можуть посилювати геморагічний синдром. Важко врахувати при 

використанні шкали Caprini специфічні синдроми, які супроводжують 

жовчекам`яну хворобу, наприклад обтураційну жовтяницю, яка, як відомо за 

рахунок порушення всмоктування вітаміну К може впливати на синтез 

протромбіну у печінці і таким чином суттєво нівелювати ризик 

тромбоемболічних ускладнень [152]. 

Для подолання недоліків шкали Caprini низка дослідників пропонують 

свої системи оцінки ризиків, які враховують різні аспекти, пов’язані з 

особливостями хірургічних операцій та ускладнень [145]. 

З використанням інформації з сучасних наукових джерел, методологічно 
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узагальнивши відомі клінічні фактори ризику (індивідуальні і за ризиком 

хірургічного втручання), стало можливим дати якісну характеристику хворих 

з виділенням груп високого, і низького ризику розвитку венозних 

тромбоемболічних ускладнень. Така класифікація, запропонована Ch.&М. 

Samama (табл. 1.3) [158]. 

 Таблиця 1.3 

Ступені ризику післяопераційних венозних тромботичних 

ускладнень (за С. Samama , М. Samama, 1999) 
 

Ризик Фактори ризику, повязані з: 

 

 
Операцією Станом хворого 

Низький 

(IA) 

I. Неускладнені втручання 
тривалістю до 45  хв.  (наприклад,    
апендектомія,  пахвинна 
герніопластика, пологи, аборт, 
трансуретральна аденомектомія та 
ін.) 

А. 

- Відсутня 

Помірний 

(IB, ІС, 

ІІА, ІІВ) 

ІІ. Великі втручання (наприклад, 
холецистектомія, резекція шлунка 
або кишечника, ускладнена апен-
дектомія, кесаревий розтин, 
ампутація матки, артеріальна 
реконструкція, простатектомія, 
остеосинтез кісток гомілки та ін.) 

В. Вік> 40 років 

- Варикозні вени 

- Вживання эстрогенів 

- Недостатність кровообігу 

- Ліжковий режим >4    днів 

- Інфекція 

- Ожиріння 

- Післяпологовий період 
(до 6 тижнів) 

Високий 

(ІІC, ІІІА, 

ІІІВ, ІІІС) 

III. Розширені втручання (на-

приклад, гастректомія, колектомія, 

екстирпація матки, остеосинтез 

стегна, ампутація стегна, 

протезування суглобівтаін.) 

С. 
- Онкологічні захворювання 

- ТГВ і ТЕЛА в анамнезі 
- Параліч нижніх кінцівок 

- Тромбофілії 

 

Як шкала Caprini, так і класифікація Samama зручні для наукового 

аналізу та статистичної обробки. Недоліком обох схем оцінки ризику ТЕУ є 

недостатня градація хірургічних операцій за тривалістю та травматичністю, 

відсутність урахування наявності запального процесу у черевній порожнині, 

ігнорування ознак можливої гіпокоагуляції та відповідного зростання ризику 
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кровотечі [143]. Крім того в жодній прогностичній системі не враховано 

місцеві та системні ефекти пневмоперитонеуму, які можуть впливати на 

обрання оптимальної профілактичної тактики. 

Медикаментозна профілактика ВТЕ передбачає застосування 

антикоагулянтів (нефракціонований гепарин (НФГ), низькомолекулярний 

гепарин (НМГ), антагоністи вітаміну К, прямі і непрямі інгібітори фактора Ха). 

Для парентерального застосування (п/ш) в Україні зареєстрована ціла низка 

препаратів: НФГ в дозі 5000 ОД через кожні 8-12 год; НМГ 1-2 рази на добу: 

далтепарин (фрагмін), надропарин (фраксипарин), еноксапарин (клексан), 

беміпарин натрію (цибор), а також непрямий інгібітор фактора Ха 

фондапаринукс (арикстра). З антикоагулянтів для застосування всередину в 

Україна сьогодні зареєстрований антагоніст вітаміну К (варфарин) та перший 

представник класу прямих інгібіторів фактора Ха ривароксабан (ксарелто) 

[56]. 

Вибір методу профілактики і тривалості антикоагулянтної терапії 

визначають індивідуально, проте за рекомендаціями останнього національного 

консенсусу мінімальна тривалість терапії має бути не менше 7 діб, проте 

результати деяких з досліджень свідчать, що ризик зберігається і після 

виписування хворого з клініки [19, 103, 112]. Продовження профілактики до 1 

місяця сприяє зменшенню частоти асимптомного ТГВ майже на 50-70 %, проте 

потрібні подальші дослідження з оптимізації термінів профілактики понад 1 

тиждень у різних групах пацієнтів. 

Згідно національних міждисциплінарних клінічних рекомендацій (2013), 

профілактика ВТЕ включає застосування немедикаментозних заходів: 

- максимально рання активізація хворих після операції; 

- застосування компресійного лікувального трикотажу (гольфи, панчохи, 

колготи) або бинтування еластичними бинтами нижніх кінцівок перед 

операцією і після неї, носіння еластичних панчіх при варикозному ураженні 

вен; 

- переміжна пневматична компресія нижніх кінцівок з використанням 
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спеціальних манжет при порушенні здатності вставати і ходити (параліч, 

травма тощо); 

- варіантом пневматичної компресії є імпульсна плантарна компресія, яка 

забезпечує періодичну компресію плантарного венозного сплетіння, 

імітуючи природню ходьбу; 

- механічні заходи профілактики застосовують за наявності протипоказань до 

призначення антикоагулянтів і при високому ризику виникнення кровотечі 

[19]. 

Механічна компресія (МК) не тільки зменшує флебостаз за рахунок 

полегшення кровотоку по венах, але і сприяє фібринолізу [33, 36, 95, 132, 159]. 

Ефективність компресійних пристроїв була доведена при виконанні 

загальнохірургічних, нейрохірургічних та ортопедичних операцій. Компресія 

може бути створена за допомогою еластичних бинтів або компресійних панчіх, 

гольфів або за допомогою пневматичних пристроїв [27]. 

Бинтування еластичним бинтом виконують від основи пальців до 

колінного суглоба (бинт накладається пацієнтові, що знаходиться в положенні 

лежачи; бинтування стегна необов'язкове; перекладання бинта здійснюється, 

як мінімум, 1 раз на добу). Під час оперативного втручання, в найближчому 

післяопераційному періоді, а також у пацієнтів відділення інтенсивної терапії, 

що знаходяться в стані медикаментозного сну, на ШВЛ або в комі, краще 

використовувати бинти тугої розтяжності, що створюють більш високий тиск 

у спокої. Таке бинтування забезпечує зменшення діаметра вен (що особливо 

важливо при недостатності клапанного апарату) і помірне здавлення 

міжм'язових венозних сплетінь і перфорантних вен із відповідним зменшенням 

венозної "ємності" нижніх кінцівок і підвищенням швидкості венозного 

повернення [63]. Після відновлення активних рухів у нижніх кінцівках 

використовують бинти середньої та легкої розтяжності, що забезпечують 

високий тиск при м'язовому скороченні і низький тиск у спокої, що веде до 

значного збільшення ефективності м'язово-венозної «помпи». Відмічено, що 

результати застосування еластичних бинтів безпосередньо залежать від 
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методики бинтування - при більш високій компресії проксимальних сегментів 

вен або за неправильної фіксації бинти не прискорюють кровотік, а 

підсилюють венозний застій, відповідно, підвищуючи ризик тромбозів. Цих 

недоліків позбавлений спеціальний еластичний трикотаж [133, 167]. 

Еластичні компресійні гольфи та панчохи на відміну від бинтів, 

створюють максимальний тиск на рівні кісточок, з подальшим його 

поступовим зниженням у проксимальному напрямку, що виключає загрозу 

ятрогенного венозного застою [72]. В даний час фірми-виробники пропонують 

великий асортимент лікувального та профілактичного трикотажу, і необхідно 

правильно підібрати вид виробу, розмір і ступінь компресії. За відсутності у  

хворого супутньої варикозної хвороби застосовують профілактичні 

компресійні трикотажні вироби, які створюють на рівні нижньої третини 

гомілкок тиск до 18 мм рт. ст. У хворих з супутньою варикозною або 

постромбофлебітичною хворобою використовують панчохи або гольфи II 

компресійного класу; при хронічній венозній недостатності, ускладненій 

трофічними розладами або гострим поверхневим тромбофлебітом - III класу; 

при флебодисплазіях - IV класу. Застосування компресійного трикотажу в 3-4 

рази підвищує ефективність специфічної антикоагулянтної профілактики 

ТЕЛА [62, 121]. 

У багатьох клініках застосовується пневматична компресія, яка буває 

трьох видів - для стопи, для гомілки, для гомілки і стегна. Також існують 

варіанти і самої пневматичної компресії. Це може бути стандартна 

пневматична компресія, переривчаста компресія і «швидка» пневматична 

компресія. Ці пристрої мають надзвичайно низький рівень ускладнень, але їх 

використання, і, отже, ефективність, багато в чому визначаються комплайнсом 

(терплячістю) пацієнтів. Дослідження по цій темі є менш поширеними, ніж за 

фармакологічними методами профілактики. Велика кількість досліджень була 

проведена в порівнянні комплайнсу і ефективності профілактики в залежності 

від пристроїв для компресії і типу компресії [106]. 

У рандомізованому проспективному дослідженні S. O. Rogers провів 
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порівняння плантарної пневматичної компресії і ацетилсаліцилової кислоти з 

застосуванням тільки ацетилсаліцилової кислоти для профілактики 

тромбоемболічних ускладнень при ендопротезуванні колінного суглоба [157]. 

Був включений 121 пацієнт, що переніс 164 ендопротезування (78 - 

одностороннє, 43 - двостороннє протезування). Частота ТГВ у 1-ій групі 27 % 

(22 із 81) була значно нижчою (р <0,001), ніж у 2-ій групі- 59 % (45 із 83). Також 

була встановлена пряма залежність між комплайнсом при використанні 

механічних компресійних пристроїв і ефективністю профілактики ТГВ, 

підтвердженого за допомогою венографії або доплерівського 

ультрасонографічного дослідження. В іншому недавньому рандомізованому 

проспективному дослідженні C. Riber et al. [156] порівняли ефективність 

приладів з імпульсною механічною компресією і компресійних панчіх для 

профілактики тазових і проксимальних тромбозів вен (підтверджених за 

допомогою магніторезонансної венографії) у 100 пацієнтів, що перенесли 

ендопротезування кульшового суглоба. Механічна компресія 

характеризувалася більш значним зменшенням частоти ТГВ- 8 % (4 із 50) ніж 

при використанні компресійних панчіх – 22 % (11 із 50, р <0,05). У 2005 році 

A. Markel et al. [144] провели рандомізоване проспективне дослідження на 423 

пацієнтах, яким виконали 472 ендопротезування колінного суглоба. Пацієнти 

рандомізовані за методом лікування: з використанням асиметричної компресії 

з швидким нагнітанням і з послідовною круговою компресією. Поширеність 

тромбозу при першому варіанті склала 6,9 % ( 16 із 204) була значно меншою 

(р = 0,007), ніж при використанні другого варіанту лікування- 15 % ( 36 із 217) 

[143]. 

У двох інших дослідженнях вивчали гемодинаміку у пацієнтів після 

ендопротезування колінного і кульшового  суглобів [52, 55, 78]. В одному [79] 

у пацієнтів при ендопротезуванні колінного суглоба досліджували три моделі 

помп: гомілку-стегно, дві моделі помп для стопи та одну для гомілки. 

Найбільше збільшення обсягу і швидкості венозного кровотоку (нижче v. 

saphena magna) було виявлено у пацієнтів, яким проводили комбіновану 
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швидку компресію гомілки. В іншому дослідженні [24, 31, 83], що включало 

пацієнтів, яким виконували ендопротезування кульшового суглобу, 

досліджували три моделі помп для компресії гомілку-стегно, дві - для 

компресії стопи і одну для компресії гомілки. Найбільше збільшення піку 

швидкості венозного кровотоку було при використанні пульсуючого компресії 

гомілки і пневматичної компресії стопи-гомілки зі збільшенням часу 

нагнітання.  

Проспективне дослідження на 100 пацієнтах показало, що частота 

комплайнсу при використанні пневматичної компресії стопи після 

ендопротезування колінного суглоба була 90,1 % [80, 115, 127]. Пацієнти та 

медсестри відзначили, що дані пристрої найбільш комфортні і легкі у 

використанні в порівнянні з іншими пристроями для пневматичної компресії. 

Оскільки дані пристрої ефективні тільки при правильному використанні, дуже 

важливо щоб ці помпи були максимально простими і комфортними для 

пацієнта, в той час як більш складні пристрої з доведеним в «ідеальних» умовах 

ефектом на практиці просто не будуть використовуватися пацієнтами [142]. 

У тих випадках, коли за високого ризику кровотеч або з інших причин 

використання прямих антикоагулянтів протипоказане, переривчаста 

пневматична компресія в сучасному варіанті її проведення є методом вибору 

[158]. 

Нами не виявлено досліджень ефективності пневматичної компресії у 

хворих, яким проводяться лапароскопічні хірургічні втручання. 

Дані рандомізованих контрольованих досліджень вказують, що поєднане 

застосування методів профілактики більш ефективне, ніж застосування 

кожного методу окремо [16, 38, 138, 154]. Поєднання включають: НФГ і 

пневматичну компресію, НФГ і антитромбоцитарні засоби, НФГ і 

гемодилюцію.  

 Таким чином, аналіз літературних джерел вказує на невирішеність 

проблеми профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень при 

лапароскопічних операціях, зокрема, при лапароскопічній холецистектомії. З 
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одного боку, тенденції розвитку хірургічних технологій дозволяють зменшити 

ризик ускладнень за рахунок зменшення тривалості та травматичності 

операції, створення комфортних та антистресових умов для пацієнта. З іншого 

боку, залишається недостатньо вивченим ступінь впливу пневмоперитонеуму 

на венозну гемодинаміку, порушення ендотеліальної функції внаслідок 

зростання тиску у системі нижньої порожнистої вени. Недостатньо 

обґрунтована необхідність медикаментозної тромбопрофілактики і при 

механічних жовтяницях, враховуючи схильність до гіпокоагуляції у таких 

хворих. Водночас методи механічної тромбопрофілактики недостатньо 

стандартизовані і потребують додаткового вивчення і опрацювання. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1 Клінічна характеристика хворих 

 

На ретроспективному етапі дослідження проведено аналіз 3582 карт 

стаціонаних хворих, які перенесли лапароскопічну холецистектомію у 

відділенні малоінвазивної хірургії Івано-Франківської ОКЛ за період з 2010 по 

2012 рік з приводу різних форм жовчекам`яної хвороби (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1  

Структура контингенту хворих ретроспективного етапу 

дослідження за нозологією 

№  Нозологічна група абс % 

1 Хронічний калькульозний холецистит, всього 2634 73,5 

2 У т.ч. хронічний калькульозний холецистит 

ускладнений холедохолітіазом 
34 1,3 

3 Гострий холецистит, всього 948 26,5 

4 У т.ч. гострий калькульозний холецистит 

ускладнений холедохолітіазом; 
18 1,9 

 ВСЬОГО хворих на жовчекам’ну хворобу 3582 100 

 У т.ч. жовчекам`яна хвороба з супутньою 

хронічною патологією вен нижніх кінцівок 
25 0,7 

 

Серед хворих ретроспективного етапу дослідження було 62,3 % жінок і 

37,7 % чоловіків. Середній вік хворих склав  (63,4±12,5) років. Переважна 

більшість хворих мала надмірну масу тіла (75,6 %). Індекс маси тіла (ІМТ) 

склав у середньому (30,5±5,2) кг/м2. Наявність супутньої патології вен нижніх 

кінцівок зафіксована у заключному діагнозі лише у 0,7 % хворих, що однак не 

відображає реальної картини, оскільки у 13,5 % хворих у первинному огляді та 

у результатах клінічних обстежень наявні ознаки хронічних захворювань вен. 
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Серед встановлених захворювань венозної системи переважно виявляли 

варікозне розширення вен І ст. (76,3 %), варікозне розширення вен ІІ-ІІІ ст. 

(12,5 %), посттромботичний синдром (11,2 %). 

Серед хворих, які перенесли лапароскопічні оперативні втручання за 3 

роки, зафіксовано тромботичні ускладнення у ранньому післяопераційному 

періоді у 18 випадках (0,5 %). Зокрема у 2 випадках діагностовано ТЕЛА 

дрібних гілок легеневої артерії, що викликало необхідність переведення 

хворих у спеціалізоване відділення. У 6 випадках виявлено гострий 

тромбофлебіт підшкірних вен і у 10 випадках – тромбоз глибоких вен нижніх 

кінцівок. В усіх випадках спостерігали ураження на рівні гомілково-

підколінного сегмента. 

Серед пацієнтів, які мали тромботичні ускладнення (18 хворих) у 3 

випадках фармакологічна тромбопрофілактика не проводилася. Серед хворих 

з тромботичними ускладненнями у 10 випадках лапароскопічні операції 

проведені за ургентними показами – з приводу гострого холециститу.  

Хворим, які перенесли лапароскопічні хірургічні втручання проводили 

рутинну профілактику тромботичних ускладнень згідно клінічного протоколу 

(Наказ МОЗ України № 329 від 15.06.2007 р.). Загальна післяопераційна 

профілактика включала швидку активізацію хворих, своєчасне поповнення 

рідини, обмеження гемотрансфузій, більш досконалий діагностичний контроль 

із виявленням прихованих форм ТГВ. Застосовували профілактичні дози 

низькомолекулярного гепарину: 

- помірні (у хворих із середнім ризиком тромботичних ускладнень): НМГ 

– менше 3 400 од. (еноксапарин – 20 мг, надропарин – 0,3 мг1 раз на добу 

підшкірно); 

- високі (у хворих із високим ризиком): НМГ – більше 3 400 од. 

(еноксапарин – 40 мг, надропарин – 0,4 мг, 1-2 рази на добу підшкірно). 

Механічні методи профілактики включали: компресійні панчохи, 

еластичне бинтування нижніх кінцівок. 

Програма тромбопрофілактики згідно існуючого протоколу 
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передбачала наступні варіанти профілактичних заходів: 

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

та нетривалих операцій, а також у хворих без додаткових факторів ризику не 

проводили специфічну профілактику, окрім ранньої та активної мобілізації. 

Частка таких хворих склала 21 %. 

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

нетравматичних операцій чи за наявності додаткових факторів ризику, або у 

хворих віком до 40 років після великих травматичних операцій та без 

додаткових факторів ризику проводили профілактику НФГ або НМГ в середніх 

профілактичних дозах. Такий варіант профілактики застосований у 38 % 

хворих. 

3. У пацієнтів віком до 60 років з підвищеним ризиком після нетривалих 

(до 1 год) операцій чи за наявності додаткових факторів ризику, або у хворих 

віком від 40 років після більш тривалих операцій та з додатковими факторами 

ризику проводили тромбопрофілактику НФГ або НМГ у високих 

профілактичних дозах. Таких хворих виявилося 21 %. 

4. У хворих з високим ризиком ВТЕ (12 %) застосовували поєднання 

фармакологічних методів (а саме високі профілактичні дози НФГ або НМГ) з 

механічними методами профілактики. 

5. У пацієнтів з високим ризиком кровотеч (8 %) використовували лише 

механічні методи профілактики до його зниження. До таких хворих відносили 

пацієнтів з ненадійним гемостазом ложа жовчного міхура, з наявною 

гіпербілірубінемією та печінковою недостатністю. 

У окремих хворих з високим ризиком ВТЕ, включаючи пацієнтів після 

тривалих операцій з приводу ускладнених форм жовчекам’яної хвороби 

(ЖКХ), зі значною масою тіла, супутньою патологією серцево-судинної 

системи та тромбофілією проводили профілактику НМГ після виписки зі 

стаціонару до 30 діб. 

На проспективному етапі дослідження обстежено 200 хворих, які 

перенесли лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного та гострого 
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калькульозного холециститу. 

З метою рандомізації відбір хворих для обстеження здійснювали за 

послідовним поступленням. Критеріями включення вважали: 

- наявність жовчекам`яної хвороби; 

- вік від 30 до 70 років; 

- згода на участь у науковому дослідженні. 

Критерії виключення: 

- системні захворювання та коагулопатії в анамнезі; 

- гострий панкреатит у важкій формі; 

- системні захворювання, які обумовлюють високий анестезіологічний 

ризик (ІІІ-IVступінь за ASA); 

- вагітність; 

- відмова від участі у дослідженні; 

Обстежені хворі склали чотири групи. І група – 50 хворих на хронічний 

калькульозний холецистит з наявними факторами ризику ТЕУ ( 2 і більше балів 

за шкалою Caprini). 

До групи ІІ увійшли 50 хворих на гострий калькульозний холецистит з 

наявними факторами ризику ТЕУ (2 і більше балів за шкалою Caprini). 

ІІІ групу склали 50 хворих з ЖКХ ускладненою механічною 

жовтяницеюбез ризику ТЕУ (0-1 бал за шкалою Caprini). 

У IVгрупу включено 50 хворих на неускладнену ЖКХ без ризику ТЕУ 

(0-1 бал за шкалою Caprini). 

При дослідженні рівня sP-селектину використано результати 10 

здорових донорів (студентів та медичних працівників, вікового та статевого 

розподілу близького до дослідних груп. 

Віковий розподіл обстежених хворих представлений у табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Розподіл хворих по вікових групах згідно класифікації ВООЗ 

(2012р) 

№ Вікова група(роки) Кількість % 

1 25-44 39 19,5 

2 44-60 72 36 

3 60-75 64 32 

4 75-90 19 9,5 

5 понад 90 6 3 

Разом  200 100 

 

Серед факторів ризику ТЕУ у обстежених хворих найчастіше виявляли 

зайву вагу тіла. Так середній показник ІМТ у групах І - ІІІ склав (32,1±4,4) 

кг/м2, тоді як у групі ІV відповідно – (26,3±5,3) кг/м2.Серед обстежених хворих 

у 64 (32 %) були виявлені супутні захворювання вен нижніх кінцівок, що 

обумовило їх включення до І та ІІ груп ( з підвищеним ризиком ТЕУ). 

Структура патології вен нижніх кінцівок представлена у табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Структура  супутньої патології вен нижніх кінцівок у хворих 

проспективного етапу дослідження 

№ Назва захворювання Кількість % 

1 Варикозна хвороба І ст 21 23,6 

2 Варикозна хвороба ІІ ст 13 36 

3 Варикозна хвороба ІІІ ст 24 32 

4 Посттромботичний синдром 6 3 

Разом  64 100 

 

Серед інших факторів ризику ТЕУ у 12 % хворих відмічали перенесені 
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в анамнезі супутні захворювання, які впливають на ризик ТЕУ за Caprini 

(табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Структура супутньої патології у обстежених хворих, яка викликала 

підвищений ризик ТЕУ 

№ Назва захворювання Кількість % 

1 Інфаркт міокарда 2 1 

2 Інсульт 3 1,5 

3 Хронічне обструктивне захворювання легень 5 2,5 

4 Хронічна серцева недостатність 11 5,5 

5 Злоякісні новотвори 3 1,5 

Разом  24 12 

 

Усі хворі включені у дослідження, відповідно до принципів біоетики 

підписували добровільну інформовану згоду на участь у дослідженні. 

Ускладнень, пов`язаних з участю у дослідженні не зафіксовано. 

 

2.2 Методика пневмоперитонеографії під час лапароскопічних 

хірургічних втручань 

 

Пневмоперитонеум при лапароскопічних операціях накладається з 

метою створення робочого простору для хірургічного втручання. 

Оптимальним для роботи хірурга є такий тиск вуглекислого газу, який 

забезпечує відстань від черевної стінки до вісцеральних органів 3-8 см. Саме 

таку відстань створює тиск 12-15 мм рт. ст. Однак, під час лапароскопічної 

операції стабільність тиску вуглекислого газу у черевній порожнині залежить 

від кількох факторів: 

1) автоматична подача вуглекислого газу інсуфлятором; 
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2) герметичність інструментів та троакарів; 

3) герметичність проколів та дренажних контрапертур черевної стінки; 

4) ступінь ожиріння та маса передньої черевної стінки; 

5) стабільність міорелаксації. 

6) інтраопераційні фактори (вагітність, злуковий процес, наявність 

грижових дефектів діафрагми і т. ін) 

Такий багатофакторний характер залежності тиску у черевній порожнині 

зумовлює неможливість забезпечення постійного і незмінного тиску 

пневмоперитонеуму в усіх випадках і вимагає контролю з боку хірурга та 

анестезіолога. Однак стандартне обладнання для інсуфляції дозволяє 

контролювати лише дискретну величину тиску у певний момент часу. 

З метою графічної реєстрації коливань тиску протягом лапароскопічної 

операції використовували багатоканальний вимірювач тиску „Ритм” 

виробництва ВАТ НТВ „Сатурн” (Україна) (рис. 2.1). 

 

 

 

Рис. 2.1 Багатоканальний вимірювач тиску «Ритм». 

 

Для цього датчик вимірювача через трійник з’єднували з контуром 

черевної порожнини. Реєстрацію проводили з використанням програмного 

забезпечення розробки ВАТ НТВ „Сатурн” з частотою вимірювання - кожних 
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10 секунд. Графічні результати вимірювань експортувались у програму 

MicrosoftExcell і аналізувалися за допомогою даної програми. 

 

2.3 Доплерографічне картування венозної системи нижніх кінцівок  

 

Для вирішення поставлених завдань досліджували кровотік по загальній 

стегновій, підколінній та задній великогомілковій венах на різних етапах 

лапароскопічної операції і при різних показниках внутрішньочеревного тиску. 

Проводили вивчення стану венозної гемодинаміки за допомогою кольорового 

дуплексного картування кровотоку із використанням апарату ультразвукової 

діагностики Philips CX50 лінійним датчиком з частотою 5 МГц (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2 Апарат Philips CX50 для обстеження кровотоку на нижніх 

кінцівках. 

 

Фіксували лінійну швидкість та характер кровотоку (його синхронність 

з диханням), площу перерізу вени, рефлюкс крові по стегновій вені в 
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залежності від величини тиску в черевній порожнині, тривалості 

пневмоперитонеуму, та положення хворого на операційному столі. 

Всього було обстежено 60 пацієнтів. У 37 хворих досліджували венозний 

кровотік по стегновій вені і у 23 хворих - по стегновій, підколінній та задній 

великогомілковій венах. З метою встановлення, чи є стаз крові і розтягнення 

стінки судини факторами патогенетично значимими для розвитку тромбозу, ми 

порівняли отримані дані з результатами досліджень венозного кровотоку 

нижніх кінцівок у хворих, які знаходилися тривалий час (впродовж 40 хвилин) 

в вертикальному положенні (стоячи). У 8 пацієнтів із основної групи 

досліджували швидкість кровотоку для порівняння з показниками в 

статичному вертикальному положенні та при робочому тиску 

пневмоперитонеуму 10-12 мм рт. ст. 

Під час дослідження пацієнта розміщували у положенні 30˚ позиції 

Фовлера з зовнішньою ротацією кінцівки та мінімальною дорзальною чи 

плантарною флексією. 

Першим місцем проведення доплерографії була загальна стегнова вена 

каудальніше від місця впадіння великої підшкірної вени. Вену виводили у 

поперечному та у повздовжньому розрізі. Реєстрували базальну та пікову 

швидкість венозного кровотоку. Аналогічно досліджували підколінну вену в 

середньому сегменті та задню великогомілкову вену приблизно 6 см 

проксимальніше від медіальної кісточки. Дане дослідження показано на рис. 

2.3. 

Отрмані дані обробляли за допомогою програми Microsoft Excel 2010. 

Визначали середній приріст швидкості кровотоку за формулою: 

𝜇 =
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3

3
− 𝐵 

де P– пікова швидкість і В – базальна швидкість. 
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Рис. 2.3 Приклад реєстрації базальної та пікової швидкості венозного 

кровотоку на підколінній вені під впливом імпульсної пневматичної 

компресії 

 

2.4 Гемостазіологічне дослідження: згортальна та фібринолітична 

системи, стан агрегатних властивостей крові 

 

Дослідження коагулограми проводили у біохімічній лабораторії Івано-

Франківської ОКЛ. Матеріалом для дослідження була венозна кров. 

Зв’язування іонів кальцію крові проводилося шляхом її змішування з 3,8 % 

розчином цитрату натрію. Матеріал, отриманий для досліджень системи 

гемостазу, був однорідним за своєю консистенцією, без згустків і пухирців 

повітря. Після центрифугування вибраковувалися проби, в яких плазма крові 

містила сліди гемолізу або була мутною. Венозну кров одержували ранком (з 

9 до 10 години) натщесерце шляхом стерильної пункції кубітальної вени 

самопливом у пластикову пробірку, що вже містила 3,8 % розчин цитрату 

натрію (співвідношення об’ємів визначалось в залежності від показників 

гематокриту). Кров одержували в умовах регламентованого стазу (манжетка 

тонометра накладалася на передпліччя, нагнітався тиск 80 мм рт. ст., час стазу 

не перевищував 3 хв). Кров обережно змішували зі стабілізатором, пробірки 
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маркірували з указівкою прізвища, ініціалів пацієнта, його віку, дати і часу 

забору, групи обстеження. 

Для проведення досліджень, при яких не потрібне зв’язування іонів 

кальцію, кров одержували відповідно до загальноприйнятих методів шляхом 

стерильної венепункції, у скляні або пластикові пробірки 

Забір крові проводили двічі: у день поступлення (проба А) і через 5 годин 

після операції (проба Б). 

Коагуляційний профіль оцінювали за активованим частковим 

тромбопластиновим часом (АЧТЧ), міжнародним нормалізованим 

співвідношенням (МНВ) і тромбіновим часом (TЧ). 

Тромбоеластографію(TЕГ) проводили на трмбоеластографі TEG 5000 

(Haemoscope, США) згідно інструкції до приладу. Результати фіксували на ПК 

з роздруківкою показників у форматі Excell. 

 

 

  

Рис. 2.4 Тромбоеластограф TEG 5000 (Haemoscope, США). 

 

Інтегральний стан коагуляційної та фібринолітичної ланки гемостазу 

оцінювали за показниками тромбоеластографії, а саме час реакції, 

максимальна ампітуда (МА), ɑ-кут, к-час.  

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTofz_iPHRAhXoZpoKHd0sD7oQjRwIBw&url=https://www.dotmed.com/listing/coagulation-analyzer/haemoscope-corporation/teg-5000/1672064&psig=AFQjCNEyOG0dRnQXpM_Jy5wstJaT8pum4g&ust=1486113090543318
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Рис. 2.5 Типова тромбоеластограма (хворий О. № КСХ 1685813). 

 

2.5 Імуноферментне визначення концентрації sP-селектину в 

периферичній венозній крові  

 

Sp-селектин – сироваткова фракція Р-селектину. P-селектин (CD62, 

GMP-140, PADGEM) належить до сімейства селектинів - молекул адгезії. Р-

селектин діє як рецептор, який підтримує зв'язування лейкоцитів з 

активованими тромбоцитами і ендотелієм. Опосередковані P-селектином 

адгезивні взаємодії працюють в поєднанні з міжклітинними взаємодіями, 

спрямованими на споріднені молекули і відіграють важливу роль у 

кровоспинних і запальних процесах. Сироваткова фракція P-селектину – sP-

селектин відображаєкількість молекул на поверхні ендотелію та на 

тромбоцитах. 

Рівень sР-селектину визначали імуноферментним методом (ELISA) за 

допомогою набору виробництва BenderMedSystemsGmbH (Австрія). Принцип 

методу: 

Анти-sP селектинові моноклональні антитіла адсорбують на лунках. sP-

селектин присутній в зразку або стандартах зв'язується з антитілами, 

адсорбованими на лунках; наступні етапи інкубації та промивання лунок 

призводять до кольорової реакції. Кількість утвореного барвника залежить від 

кількості sP-селектину. Оптичну щільність вимірюють при довжині хвилі 450 
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нм. Стандартна крива створена з зразків з sP-селектину семи розведень 

дозволяє визначити концентрацію зразка. 

Дослідження проведено у клінічній лабораторії Івано-Франківської 

обласної клінічної лікарні. Референтні значення рівня sР-селектину мали межі 

7–24 нг/мл. Кров для дослідження отримували з ліктьової вени вранці натще, 

після утворення згустку — центрифугували при 3000 об/хв упродовж 15 хв; 

зразки сироватки крові до їх використання зберігали при температурі –20 °C. 

У якості контролю використали зразки крові 10 донорів-добровольців з 

числа студентів та медпрацівників 

 

2.6 Визначення ендотеліальної дисфункції за ендотелій-залежною 

вазодилятацією 

 

Для оцінки стану функції ендотелію проводили пробу з реактивною 

гіперемією плечової артерії і визначали рівень ендотелійзалежної 

вазодилятації (ЕЗВД) за методом D. S. Celermajer at al. (1992) [117]. Метод 

базується на здатності ендотелію вивільняти оксид азоту та інші 

вазодилятатори у відповідь на напругу зсуву (реактивну гіперемію). При 

збереженій функції ендотелію це приводить до потік-залежної дилятації 

артерії. Ендотелій-залежна вазодилятація розраховується як відносний приріст 

діаметра судини і в нормі складає 10 %. При дисфункції ендотелію значення 

ендотелій-залежної вазодилятації знижується [7]. Оцінка ендотелій-залежної 

вазодилятації здійснювалась методом триплексного ультразвукового 

сканування конвексним датчиком 5 МГц апарату ультразвукової діагностики 

Philips CX50 шляхом вимірювання діаметра плечової артерії до та після (через 

30, 60, 90, 120 с) 5-хвилинної оклюзії манжетою сфігмоманометра з тиском, що 

на 50 мм рт. ст. перевищує систолічний. Ендотелій-залежна вазодилятація 

розраховувалась як відсоток приросту діаметру плечової артерії після 

декомпресії по відношенню до вихідного. За даними літератури, приріст 

діаметра плечової артерії у здорових осіб коливається у межах 8-10 %.  
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Доведено кореляцію показника ендотелій-залежної вазодилятації з 

ризиком розладів коронарного кровотоку [164]. Нами не виявлено досліджень 

щодо впливу системних змін венозного тиску на ендотелій-залежну 

вазодилятацію. Однак можливість неінвазивної оцінки ендотелійної 

недостатності обгрунтовує доцільність всебічного вивчення клінічних 

можливостей даного методу. 

 

2.7 Особливості оперативних втручань та периопераційної 

профілактики венозних тромбозів 

 

Хворим обстежених груп проводили лапароскопічну холецистектомію 

під загальною комбінованою анестезією з штучною вентиляцією легень. 

Операція виконувалася з використанням лапароскопічного обладнання фірми 

Karl Storz. 

Тривалість операції визначалася від моменту накладання 

пневмоперитонеуму до десуфляції СО2 і коливалася від 20 до 110 хв та 

використовувалась у порівняльному аналізі груп. Застосовували 

трьохтроакарний та чотирьохтроакарний доступ. Середня тривалість операції 

при чотирьохтроакарному доступі складала (45±12) хв. При 

троьохтроакарному доступі тривалість операції зростала у середньому до 

(68±17) хв.  

У 12,3 % хворих виконували симультанні операції: пластика пупкової 

грижі, розсічення злук очеревини, фенестрація кіст печінки, пластика грижі 

стравохідного отвору діафрагми, видалення кіст яєчників, апендектомія. 

Симультанні операції збільшували загальну тривалість пневмоперитонеуму 

майже удвічі. 

Пневмоперитонеум створювали інсуфляцією вуглекислого газу 

вітчизняного сертифікованого виробника з робочим тиском 10-15 мм рт. ст. 

Положення операційного стола – Фовлера 20-30 градусів та поворот уліво на 

10 градусів. 
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У 85 % випадків застосовували пряме введення першого троакара. У 12 

% застосувували відкрите введення першого троакара з Хасоном. У 3 % 

операцій попередньо накладали пневмоперитонеум голкою Вереша. 

Відмічено, що два останні методи введення першого троакара подовжують час 

операції відповідно на (10±4) хв та на (5±2) хв.  

Препарування елементів жовчного міхура проводили з використанням 

монополярної коагуляції. Попередню пункцію жовчного міхура 

використовували у 5,5 % випадків. Суттєвої різниці у часі виконання операції 

внаслідок попередньої пункції не відмічено. У 18 % випадків підчас 

препарування жовчного міхура виникло ушкодження стінки останнього з 

підтіканням жовчі у черевну порожнину а у 6 % - з випадінням конкрементів. 

Встановлено, що дані технічні ускладнення холецистектомії супроводжуються 

збільшенням часу операції відповідно на (5±3) хв та на (17±10) хв. У 12 % 

випадків під час препарування жовчного міхура виникла помірна, а у 3 % 

значна кровотеча. Зупинка кровотечі помірного ступеня проводили 

коагуляцією тканин. У випадках значної кровотечі використовували 

кліпування, введення марлевого тампона та гемостатичних засобів місцевої дії. 

Виникнення кровотечі подовжувало час операції у середньому на 18,5 хв. 

Екстракцію жовчного міхура з черевної порожнини проводили без контейнера 

через розширену контрапертуру у правому підребір`ї. 

До дослідження не включали випадків, які завершувалися конверсією у 

лапаротомію.  

З метою розробки обґрунтованої стратегії тромбопрофілактики при 

проведенні лапароскопічних хірургічних втручань проведено порівняння 

ефективності еластичного бинтування нижніх кінцівок з методом імпульсної 

плантарної компресії, щодо їх впливу на пікову венозну швидкість у загальній 

стегновій, підколінній та задній великогомілковій вені. 

Обстежено 90 хворих. Серед обстежених хворих було 50 жінок та 40 

чоловіків середнього віку 46 років (від 24 до 74 років). Середній індекс маси 
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тіла склав (26,5±9,3) кг/м2. Випадковим вибором виділено дві групи, 

співставимі між собою. 

Пристрій для імпульсної плантарної компресії «AV impulse system 

Kendall 6060» застосовано у  60 пацієнтів (рис. 2.6). Пристрій складається з 

трьох частин: контролера з монітором, сполучних пластикових трубок та 

компресійного взуття. При увімкненні процесу активації 18,61 см3 повітря 

нагнітається під заданим тиском під склепіння ступні кожних 20-30 секунд. Ця 

дія виштовхує порцію крові в глибокі вени кінцівки імітуючи фізіологічний 

механізм плантарної помпи. 

Плантарну компресію розпочинали після ввідного наркозу і 

продовжували під час операції та протягом підтримування 

пневмоперитонеуму. 

 

 

Рис. 2.6 Застосування пристрою для імпульсної плантарної компресії. 

 

В порівняльній групі з 30 пацієнтів застосували метод еластичного 

бинтування нижніх кінцівок (рис. 2.7). 
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Еластичне бинтування проводили, починаючи від ступні до коліна 

циркулярними турами бинта з подвійним розтягуванням останнього. Для 

проведення доплерометрії в місцях проекції контрольних судин залишали не 

забинтовані ділянки шкіри. 

 

 

 

Рис. 2.7 Еластичне бинтування нижніх кінцівок. 

 

2.8 Методика опитування лікарів-хірургів 

 

Для оцінки суб’єктивного відношення хірургів до антитромботичної 

профілактики а також до ризику виникнення кровотеч нами складено 

опитувальник (рис.2.8). 

Опитування проводили анонімно, серед 10 лікарів хірургів відділу 

малоінвазивної хірургії ОКЛ м. Івано-Франківська, зі стажем роботи не менше 

3 років і з досвідом проведення не менше 100 холецистектомій. Результати 

опитування статистично узагальнені і використані у роботі.  
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Рис. 2.8 Опитувальник хірурга 
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2.9 Методи статистичної обробки результатів дослідження 

 

Для оцінки отриманих результатів обстежень дослідних груп хворих на 

ретроспективному та проспективному етапах дослідження створено базу 

даних  до якої увійшли матеріали карт стаціонарних хворих та дані клінічних 

та спеціальних досліджень. З цією метою використовували електронні 

таблиці MicrosoftExcel 2010.  

Для первинної статистичної обробки у останньому рядку бази даних 

внесли формули для автоматичного обчислення середнього арифметичного 

кожного кількісного показника та його стандартного відхилення. Шляхом 

фільтрування контингентів хворих за діагнозом, віком, видом операції та 

іншими груповими ознаками формували вторинні електронні таблиці для 

кожної групи. Вторинні таблиці також містили підсумкові формули для 

обчислення середніх величин. Для проміжного та кінцевого аналізу даних 

створювали інтерактивні зведені таблиці та діаграми. 

Математична обробка результатів проводилася із дотриманням 

принципів статистичного аналізу, прийнятих для досліджень в біології та 

медицині. 

Для усіх цифрових даних проводили перевірку гіпотези нормального 

розподілу за методом критеріїв асиметрії та ексцесу. Кореляційний аналіз 

проводили за методом Пірсона.  

Нормально розподілені показники наведені в їх середньому значенні з 

середньою квадратичною помилкою (М±m) – де М – середнє арифметичне 

вибірки, m – стандартне відхилення (середнє квадратичне відхилення).Для 

обробки результатів вимірювань використовували методи варіаційного 

аналізу з визначенням достовірності відмінностей за критерієм Стьюдента. 

При проведенні статистичної обробки обчислювали середню арифметичну 

величину (М), достовірність різниць результатів  (р) відносно показників 

різних груп. В дослідних групах хворих було визначено середні значенняз 95 
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% довірчим інтервалом. Результати вважались вірогідними у тому випадку, 

коли коефіцієнт достовірності був менший або дорівнював 0,05. 

Коефіцієнт кореляції вважали достовірним, якщо він був більшим своєї 

середньої помилки в 3-4 рази. 

Оцінку факторів ризику проводили за методом відношення шансів з 

визначенням показника відношення шансів - OddsRatio (OR). Розрахунок 

проводили за методом П. Н. Бабич [2]. 

Одержані показники наводили в одиницях СІ. 
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РОЗДІЛ 3 

МОНІТОРИНГ РИЗИКУ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У 

ХВОРИХ НА ЖОВЧЕКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ 

 

 

3.1 Частота та структура тромбоемболічних ускладнень серед хворих 

на жовчекам`яну хворобу, які перенесли лапароскопічну 

холецистектомію 

 

Оскільки, як свідчать результати огляду літератури, питання 

антитромботичної профілактики після лапароскопічної холецистектомії 

розроблені недостатньо, існує потреба в удосконаленні існуючих алгоритмів 

вибору профілактичної стратегії для даного контингенту хворих. 

Національний протокол «Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, 

профілактика» не містить детальних рекомендацій щодо стратифікації 

пацієнтів на групи ризику. Розподіл на високий, середній та низький рівень 

ризику для хірургічних хворих пропонується визначати за кількома 

формальними критеріями, зокрема, велике чи мале хірургічне втручання, вік, 

анамнестичні відомості про перенесені тромботичні захворювання вен чи 

тромбоемболію легеневої артерії. Водночас, поширена у практиці шкала 

Caprini (див. табл. 2.1) містить зачну кількість критеріїв для бальної оцінки 

ризику ВТЕ, однак мало адаптована для специфіки хворих, яким планується 

проведення лапароскопічної холецистектомії. Зокрема, не враховується 

тривалість та травматичність операції, наявність чи відсутність гострого 

холециститу, біліарного панкреатиту, дегідратації, механічної жовтяниці і т.ін. 

Метою проведеного нами ретроспективного аналізу карт стаціонарних 

хворих, які перебували на лікуванні з приводу жовчекам`яної хвороби у 

відділенні малоінвазивної хірургії Обласної клінічної лікарні м. Івано-

Франківська за період з 2010 по 2012 рік було визначення захворюваності на 

ВТЕ у післяопераційному періоді, оцінка частоти геморагічних ускладнень під 
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час та після лапароскопічної холецистектомії, які можуть вплинути на 

призначення антикоагулянтної профілактики, оцінка імовірності виникнення 

тромбоемболічних ускладнень у залежності від наявності чи відсутності 

гострого запального процесу, а також від наявності чи відсутності венозної 

патології в анамнезі. 

Вивчено дані карт стаціонарного хворого 3582 хворих. Серед них 

хронічний калькульозний холецистит діагностовано у 2634 хворих (73,5 %), 

гострий холецистит встановлено у 948 хворих (26,5 %). 

Наявність супутньої патології вен нижніх кінцівок зафіксована у 

заключному діагнозі лише у 25 (0,7 %) хворих, що однак не відображає 

реальної картини, оскільки у 483 (13,5  %) хворих у первинному огляді та у 

результатах клінічних обстежень наявні ознаки хронічної венозної 

недостатності, зокрема, набряки і пастозність нижніх кінцівок, трофічні зміни.  

Серед встановлених захворювань венозної системи переважно виявляли 

варикозне розширення вен І ст. (76,3 %), варикозну хворобу нижніх кінцівок 

ІІ-ІІІ ст (12,5 %), посттромботичний синдром (11,2 %). 

Серед хворих, які перенесли лапароскопічні оперативні втручання за 3 

роки, зафіксовано венозні тромботичні ускладнення у ранньому 

післяопераційному періоді у 15 випадках (0,46 %). Зокрема у 2 випадках 

діагностовано ТЕЛА дрібних гілок легеневої артерії, що викликало 

необхідність переведення хворих у спеціалізоване відділення. У 8 випадках 

виявлено гострий тромбофлебіт підшкірних вен і у 5 випадках – тромбоз 

глибоких вен нижніх кінцівок. В усіх випадках спостерігали ураження на рівні 

гомілково-підколінного сегмента. 

Серед 15 хворих, які мали тромботичні ускладнення у 3 випадках 

фармакологічна тромбопрофілактика не проводилася. Серед хворих з 

тромботичними ускладненнями у 10 випадках лапароскопічні операції 

проведені за ургентними показами – з приводу гострого холециститу.  
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3.2 Гострий холецистит та супутня венозна патологія, як предиктори 

венозного тромбоемболізму 

 

Перелік факторів ризику у шкалі Caprini як і національний консенсус 

профілактики ТЕУ не включає синдром системної запальної відповіді. Однак 

численні дані літератури вказують на наявність прямого чи опосередкованого 

зв’язку між синдромом запалення та коагуляційним потенціалом крові. Цей 

зв'язок може бути як прямим ефектом компонентів цитокінового каскаду, так і 

наслідком більш тривалого ліжкового режиму, гіповолемії, дегідратації та 

інших синдромів, пов’язаних з гострим запальним процесом у біліарній 

системі. 

З метою об`єктивізації взаємозв`язку між запальним синдромом та 

ризиком ТЕУ на матеріалах ретроспективного дослідження нами проведено 

порівняння OR отримання тромботичних ускладнень у залежності від 

наявності гострого чи хронічного холециститу. 

Для визначення відношення шансів за результатами ретроспективного 

дослідження  створили чотирьохпільну таблицю (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Частота тромбоемболічних ускладнень у залежності від гострого чи 

хронічного холециститу 

Група хворих 
Наявнісь ознак ВТЕ 

Сума 
Так Ні 

Гострий 

холецистит 
Р11=8 Р21=940 948 

Хронічний 

холецистит 
Р12=7 Р22=2627 2634 

Сума 15 3567 3582 

 

Розрахунок відношення шансів проведений за методом П. Н. Бабич 

(2005) [2], згідно формули: 
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OR=R1/R2, 

Де OR – відношення шансів, 

R1 – шанси наявності ТЕУ у групі з гострим холециститом, 

R2 – шанси наявності ТЕУ у групі з хронічним холециститом. 

У свою чергу показник шансів R розраховується як співвідношення: 

R1=P11/P12, відповідно: R2=P21/P22 

При порівнянні груп хворих на вказані захворювання показник OR склав 

(3,19±0,52). Тобто наявність гострого запалення жовчного міхура у хворого на 

ЖКХ збільшує ризик ТЕУ у три рази. 

При порівнянні за аналогічним методом групи хворих з проявами 

венозної патології при обстеженні чи в анамнезі та групи без відповідного 

анамнезу, розподіл хворих виявився наступним (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Частота тромбоемболічних ускладнень у залежності від проявів 

венозної патології  

Група хворих 
Наявнісь ознак ВТЕ 

Сума 
Так Ні 

Була венозна 

патологія н.к в 

анамнезі 

10 473 483 

Не було венозної 

патології н.к 
5 3104 3109 

Сума 15 3567 3582 

 

Відношення шансів тромботичних ускладнень OR2 розраховане за 

методом П. Н. Бабич (2005) склало (13,1±2,12). Тобто імовірність ТЕУ зростає 

у 13 разів у хворих на ЖКХ з наявністю проявів венозної патології нижніх 

кінцівок. 

Однак, якщо враховувати лише тих хворих, у яких діагноз супутньої 

венозної патології був констатований у карті стаціонарного хворого, 
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отримуємо наступний розподіл (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Частота тромбоемболічних ускладнень у залежності від 

встановленого діагнозу захворювання вен н.к. 

Група хворих 
Наявнісь ознак ВТЕ 

Сума 
Так Ні 

Виставлений 

діагноз венозної 

патології н/к 

2 23 25 

Немає венозної 

патології н.к 
13 3544 3557 

Сума 15 3567 3582 

 

Відношення шансів тромботичних ускладнень OR3 розраховане за 

методом П. Н. Бабич (2005) склало у цьому випадку (23,7±9,16). Таким 

чиномімовірність ТЕУ у хворих на ЖКХ з встановленим діагнозом патології 

вен нижніх кінцівок зростає майже у 24 рази. Це є важливим аргументом на 

користь передопераційного обстеження хворих з метою своєчасної 

діагностики захворювань венозної системи та посилення антитромботичної 

профілактики для хворих з виявленою венозною патологією. 

Таким чином, наявність гострого запального процесу та венозної 

патології у хворих на ЖКХ є вагомими предикторами венозних тромботичних 

ускладнень і потребують включення до переліку факторів ризику ТЕУ. 

 

 

3.3 Геморагічні ускладнення при застосуванні фармакологічної 

тромбопрофілактики після холецистектомії 

 

Метою тромбопрофілактики є знизити ризик тромбоемболізму, водночас 

не викликати збільшення ризику геморагічних ускладнень. 
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Серед проаналізованих даних, частота зафіксованих у картах 

стаціонарного хворого випадків геморагічних ускладнень у хворих після 

лапароскопічних хірургічних втручань склала 2,4 % (85 випадків). Зокрема, у 

протоколах операції відзначено недостатність кліпування міхурової артерії, 

додаткові артерії у ложі жовчного міхура, які не вдалося надійно кліпувати. У 

8 хворих операцію завершено тампонуванням ложа жовчного міхура 

гемостатичним марлевим тампоном. у 15 хворих відмічено кровотечу по 

дренажу з черевної порожнини, у 22 випадках у післяопераційному періоді 

зафіксовано значне (понад 20 %) зниження гемоглобіну крові. У 3 випадках 

виникла необхідність проведення гемотрансфузії. 

Серед хворих з геморагічними ускладненнями 80 осіб (94 %) отримували 

профілактичні дози НМГ, які після констатації кровотечі були відмінені. Ще 

132 хворих (3,7 %) незважаючи на наявність факторів ризику ТЕУ не 

отримували фармакологічної профілактики. Частіше всього рішення про 

відміну антикоагулянтів приймалося емпірично з огляду на ненадійний 

гемостаз під час холецистектомії. За даними опитування хірургів приблизна 

частота проблемного гемостазу при холецистектомії досягає 25 %. 

Розроблений нами опитувальник дозволив встановити, що у 10-15 % хворих 

під час лапароскопічного доступу спостерігається надмірна кровоточивість 

троакарних проколів, у 5-10 % операцій відмічено помірну чи середньої 

інтенсивності кровотечу при роз’єднанні тканин перивезикального 

інфільтрату, ще у 15-20 % хворих спостерігали кровоточивість ложа жовчного 

міхура. Близько 5 % операцій з приводу гострого холециститу потребують 

застосування додаткових засобів гемостазу, таких як, гемостатична губка, 

колагенова пластика та марлевий тампон. Більшість хірургів у випадках 

підвищеного геморагічного ризику утримуються від призначення 

антикоагулянтів у післяопераційному періоді, незважаючи на наявність 

показань згідно національного протоколу. 

52 хворих перенесли холецистектомію на тлі помірної чи незначної 

жовтяниці внаслідок холедохолітіазу. 10 з них отримували стандартну 
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протитромботичну профілактику, включаючи препарати НМГ (еноксапарин 

2000 анти-Ха МО один раз на добу підшкірно) на протязі трьох днів після 

операції. У 42 хворих профілактичні заходи у картах стаціонарного хворого не 

відмічені, як і не відмічено обґрунтування відміни препаратів НМГ. Імовірно 

наявність жовтяниці, як одної з ознак печінкової недостатності оцінюється 

лікарями як протипоказання до призначення НМГ. 

Таким чином, аналіз матеріалів клініки вказує на актуальність проблеми 

удосконалення профілактики тромботичних ускладнень серед хворих, яким 

проводяться лапароскопічні хірургічні втручання. 

Незважаючи на регламентований наказом МОЗ України протокол 

антитромботичної профілактики, певна частина хворих через загрозу 

геморагічних ускладнень не отримує фармакологічної антикоагулянтної 

терапії. Водночас застосування механічних методів профілактики венозних 

тромбозів  обмежується еластичним бинтуванням, яке застосовують 

переважно за емпіричними показами. Відсутні обґрунтовані рекомендації 

щодо антитромботичної профілактики при механічній жовтяниці. Необхідний 

диференційований вибір тактики протитромботичної профілактики після 

лапароскопічної холецистектомії на підставі об`єктивної оцінки усього 

комплексу клініко-діагностичної інформації. 

 

 

3.4 Модифікація шкали Caprini для оцінки ризику 

тромбоемболічних ускладнень у хворих на біліарну патологію 

 

Серед 3582 хворих ретроспективного дослідження у 3462 проведено 

стратифікацію за кількістю балів згідно шкали Caprini (рис. 3.1). 

Розподіл хворих за ризиками ТЕУ згідно національного протоколу (рис 

3.2) виявився дещо відмінним. 
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Рис. 3.1 Розподіл обстежених хворих за шкалою Caprini. 

 

 

Рис. 3.2 Розподіл хворих за ризиком ТЕУ згідно національного 

протоколу. 
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З метою оцінки сумісності шкали Caprini та національного клінічного 

протоколу для оцінки ризику ТЕУ та індивідуалізації тромбопрофілактики, 

хворих розподілили за варіантами застосованої профілактичної схеми згідно 

національного клінічного протоколу та визначили відповідну середню оцінку 

ризику за шкалою Caprini у кожній групі (табл. 3.4) 

Як видно з таблиці існує певна невідповідність між оцінками ступеня 

ризику ТЕУ за національним протоколом та за шкалою Caprini. Основними 

недоліками шкали Caprini, які обумовлюють цю невідповідність є те, що згідно 

зі шкалою лапароскопічна операція оцінюється у 2 бали, що суттєво піднімає 

інтегральну оцінку. Інший недолік – відсутність у шкалі оцінки фактора ризику 

кровотечі, який у хворих на біліарну патологію часто викликаний депресією 

синтетичної функції печінки та зниженим протромбіновим індексом при 

гіпербілірубінемії. 

 

Таблиця 3.4 

Співвідношення ризиків за клінічним протоколом та за шкалою Caprini 

 

№ Відносна 

кількість 

хворих 

(%) 

Характеристика 

групи згідно 

клінічного 

протоколу 

Середня оцінка 

за шкалою 

Caprini 

Характеристика за 

Caprini 

1 21 Низький ризик 2,12 Помірний ризик: 2 

бали 

 

2 38 Помірний ризик 3,45 Високий ризик: 3-4 

бали 

 

3 21 Підвищений ризик 4,12 Високий ризик: 3-4 

бали 

 

4 12 Високий ризик 5,57 Дуже високий ризик: 5 

і більше балів 

5 8 Ризик кровотечі 5,34 Дуже високий ризик: 5 

і більше балів 
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На підставі аналізу даних закономірностей нами опрацьовано 

удосконалення шкали Caprini з метою її адаптації для хворих з біліарною 

патологією. Для цього емпірично, на підставі досвіду роботи відділення обрані 

корегуючі бали, які б дозволили гармонізувати оцінкові характеристики за 

двома системами – національним клінічним протоколом та шкалою Caprini.  

Пропонується доповнення шкали Caprini предикторами, які визначаються 

під час лапароскопічного втручання (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5  

Додаткові критерії до шкали Caprini 

Предиктор Кількість 

балів 

Лапароскопічна операція до 1 год 0 

Лапароскопічна операція більше 1 год 

 
+1 

Наявність гострого недеструктивного холециститу 

 
+1 

Гострий деструктивний холецистит 

 
+2 

Ознаки гострого панкреатиту (ферментативний перитоніт) 

 
+2 

Коливання пневмоперитонеуму (більше 15 мм рт ст ) 

 
+1 

Механічна жовтяниця -1 

Сумнівний гемостаз ложа жовчного міхура -1 

Кровоточивість троакарних проколів -1 

 

Внаслідок застосування модифікованої нами шкали Caprini (Caprini+) 

отримано співвідношення характеристики ризиків ТЕУ, з урахуванням 

особливостей хворих на різні форми ЖКХ (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Співвідношення ризиків за клінічним протоколом та за шкалою Caprini+ 

№ Відносна 

кількість 

хворих 

(%) 

Характеристика 

групи згідно 

клінічного 

протоколу 

Середня 

оцінка за 

шкалою 

Caprini+ 

Характеристика за 

Caprini 

1 21 Низький ризик 0,85 Низький ризик 0-1 

бал 

2 38 Помірний ризик 1,45 Помірний ризик: 2 

бали 

3 21 Підвищений ризик 3,12 Високий ризик: 3-4 

бали 

4 12 Високий ризик 5,57 Дуже високий ризик: 

5 і більше балів 

5 8 Ризик кровотечі 2,34 Помірний ризик: 2 

бали 

 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна прийти до 

висновку, що шкала Caprini дозволяє диференціювати профілактику ТЕУ, 

однак вона не адаптована для хворих які перенесли лапароскопічні операції. 

Модифікація шкали покликана попередити розвиток венозних 

тромботичних ускладнень, а також обмежити надмірне застосування зайвих 

профілактичних засобів та медикаментів. 

Удосконалена шкала Caprini+ дозволяє з високою достовірністю оцінити 

ступінь ризику ТЕУ та призначити індивідуалізовану схему профілактичних 

засобів. 

На підставі модифікованої шкали Caprini нами запропонований алгоритм 

прогнозування розвитку ТЕУ, який в залежності від показників стану хворого 

та інтраопераційних предикторів, дозволяє в найкоротший термін з високою 

достовірністю оцінити ступінь ризику та призначити індивідуалізовану схему 

профілактичних засобів. Дане нововведення опубліковане у вигляді 

інформаційного листа. 

Результати досліджень, представлених у даному розділі оприлюднені у 

наступних публікаціях: 
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1. Алгоритм прогнозування розвитку тромбоемболічних ускладнень 

після лапароскопічної холецистектомії / І. М. Гудз, О. О. Ткачук-Григорчук. – 

Інформаційний лист. – Укрмедпатентінформ. – 2016. – Київ. – 5 с. 

2. Досвід застосування малоінвазивних втручань в ургентній хірургії / О. 

Л. Ткачук, Т. М. Дзвонковський, О. О. Ткачук-Григорчук. – Шпитальна 

хірургія. – 2016. - №3. – С.12-16. 

3. Оцінка та моніторинг ризику тромбоемболічних ускладнень після 

лапароскопічної холецистектомії / О. О. Ткачук-Григорчук // Галицький 

лікарський вісник. – 2016. - Т. 23. - № 3 (3) 

 

 



 75 

РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІКА ГЕМОСТАЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА 

ЖОВЧЕКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ У ПРОЦЕСІ ХІРУРГІЧНОГО 

ЛІКУВАННЯ 

 

 

4.1 Гемостазіологічні показники у хворих на хронічний 

калькульозний холецистит  

 

Обстежено 50 хворих І групи (хронічний калькульозний холецистит з 

наявними факторами ризику ВТЕ) та 20 хворих ІV групи (хронічний 

калькульозний холецистит без виявлених факторів ризику ВТЕ). Всього серед 

70 обстежених хворих було 56 жінок і 14 чоловіків, середній вік склав 

(48,5±12,4) років, середній ІМТ (27±5,4) кг/м2. Усі обстежені хворі не мали 

відхилень від норми показників тромбоцитів та коагулограми. Усім хворим 

проводили лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного 

калькульозного холециститу. Тривалість операції складала від 20 до 110 хв (у 

середньому (47,8±14,7) хв). Застосовували стандартний режим 

пневмоперитонеуму з інсуфляцією СО2 до тиску 15 мм рт. ст. У 6 хворих 

проводили розширені хірургічні втручання з приводу супутніх хірургічних 

захворювань та ускладнень холециститу (пластика грижі стравохідного отвору 

діафрагми, герніопластика пупкової грижі, холедохотомія і літоекстракція). 

Тривалість операції у цій групі склала (73,2±18,5) хв. Коагуляційний профіль 

оцінювали за АЧТЧ, МНВ і TЧ. Інтегральний стан коагуляційної та 

фібринолітичної ланки гемостазу оцінювали за показниками TЕГ, а саме часом 

реакції , максимальною амплітудою, ɑ-кутом, к-часом. Забір крові проводили 

двічі: у день поступлення (проба А) і через 5 годин після операції (проба Б). 

Статистичну обробку проводили використовуючи тест Вількінсона та 

коефіцієнт кореляції Пірсона. 
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 Виявлено статистично істотні зміни коагуляційного профілю під 

впливом лапароскопічного хірургічного втручання (табл. 4.1). 

 

 Таблиця 4.1  

Показники системи коагуляції до та після лапароскопічної операції 

Назва показника До операції Після операції Р 

АЧТЧ (c) 35,45±5,12 33,5±7,23 ˂0,05 

МНВ 1,23±0,12 1,16±0,13 ˂0,05 

TЧ (c) 16,45±2,11 16,34±1,91 ˂0,05 

 

Зміни показників коагуляційного статусу були спрямовані у бік 

гіперкоагуляції, однак ці зміни не перевищували референтних показників і не 

супроводжувалися жодними клінічними проявами венозної дисфункції чи 

венозного тромбозу. 

При аналізі середніх показників тромбоеластографії до та після операції 

(табл. 4.2) нами не виявлено статистично достовірних відмінностей по 

жодному з показників. 

 

Таблиця 4.2 

Показники тромбоеластографії до та після лапароскопічної операції 

Показник до операції після операції Р 

r-час (хв) 16,28±5,18 16,36±6,03 ˃0,05 

к-час (хв) 4,56±1,34 4,24±1,11 ˃0,05 

альфа-кут (град) 38,4±12,5 35,12±9,13 ˃0,05 

МА (мм) 48,8±14,5 51,33±10,5 ˃0,05 

 

Очевидно, що у хворих змішаної групи без диференціації за факторами 

ризику тромботичних ускладнень середні інтегральні показники кінетики 
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тромбоутворення за рахунок компенсації одних факторів згортання іншими під 

впливом лапароскопічної операції не мають значних однонаправлених змін. 

Дослідження впливу віку хворихна коагуляційний профіль виявили певні 

закономірності (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Кореляція між показниками коагуляційного профілю та віком 

Назва показника Коефіцієнт кореляції Р 

АЧТЧ -0,23±0,01 ˂0,05 

МНВ -0,54±0,08 ˂0,05 

TЧ -0,32±0,04 ˂0,05 

 

Виявлено, що зв'язок віку хворого з протромбіновим часом та 

тромбопластиновим часом досить слабкий, однак показник МНВ виявляє 

зворотній кореляційний зв'язок середньої сили. Тобто у післяопераційному 

періоді у хворих старшого віку виявляється більший коагуляційний потенціал. 

Ця тенденція була очікуваною. 

Залежність показників коагуляції від індексу маси тіла також виявилася 

суттєвою, однак переважно слабкої сили кореляції (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4  

Кореляція між показниками коагуляційного профілю та індексом маси 

тіла 

Назва показника Коефіцієнт кореляції Р 

АЧТЧ -0,38±0,06 ˂0,05 

МНВ -0,68±0,07 ˂0,05 

TЧ -0,62±0,07 ˂0,05 
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Найбільш помітною є кореляція середньої сили між ІМТ та МНВ, що 

вказує на необхідність віднесення хворих з аліментарним ожирінням до групи 

ризику щодо ВТЕ. Однак слід відзначити, що при індивідуалізованому аналізі 

показників коагулограми обстежених хворих, усі показники знаходилися у 

межах референтних значень, що вказує на необхідність врахування усього 

комплексу клініко-лабораторних обстежень а також даних анамнезу при 

визначенні показань до проведення системної профілактики тромботичних 

ускладнень. 

Вище середнього рівня за Пірсоном виявилася сила кореляційного 

взаємозв`язку показників коагуляційного профілю з тривалістю 

лапароскопічної операції (табл. 4.5) 

 

Таблиця 4.5  

Кореляція між показниками коагуляційного профілю та тривалістю 

лапароскопічної операції 

 

Назва показника Коефіцієнт кореляції Р 

АЧТЧ -0,58±0,12 ˂0,05 

МНВ -0,72±0,14 ˂0,05 

TЧ -0,64±0,09 ˂0,05 

 

Кореляція показника МНВ з тривалістю операції мали характер сильного 

зв’язку, який за величиною більший ніж зв'язок з віком та з індексом маси тіла, 

що вказує на першочерговість урахування тривалості операції при оцінці 

ризику ВТЕ у хворих, яким проведено лапароскопічне втручання. 

Враховуючи отримані результати, серед обстежених хворих були 

емпірично сформовані дві тестові групи хворих по 10 осіб у кожній, які 

відрізнялися за сукупністю факторів ризику тромбоемболічних ускладнень 

(табл. 4.6) 
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Таблиця 4.6 

Критерії формування групи ризику щодо ВТЕ 

Показник Контрольна група Група ризику 

Вік до 40 років 40 і більше 

ІМТ до 30 кг/м2 30 і більше кг/м2 

Тривалість операції до 60 хв 60 і більше хв 

 

Обидвом групам хворих була проведена тромбоеластографія проб крові 

забраних через 5 год після операції. Отримані показники TEГ (табл. 4.7) 

вказують на достовірну тенденцію до зниження r-часу (показник початку 

формування фібрину) і к-часу (час затвердіння згустку), а також збільшення 

альфа-кута (показник росту згустку) та збільшення максимальної амплітуди, 

яка вимірює жорсткість згустку. 

 

Таблиця 4.7  

Показники тромбоеластографії у контрольній групі хворих та у групі 

ризику 

Показник контрольна група група ризику Р 

r-час (хв) 12,11±1,13 7,5±0,91 ˂0,05 

к-час (хв) 4,23±0,95 1,8±0,64 ˂0,05 

альфа-кут (град) 35,4±5,4 67,9±3,12 ˂0,05 

МА (мм) 45,3±11,4 73,5±6,34 ˂0,05 

  

Оскільки відмінності показників TEГ виявилися суттєвими, на нашу 

думку метод тромбоеластографії може бути придатним для скринінгової 

оцінки ризику тромботичних ускладнень у хворих, яким проводяться 

лапароскопічні операції. Очевидно для швидкої візуальної оцінки такого 

ризику можна застосовувати графічний аналіз форми тромбоеластографічної 

кривої (рис. 3.1, 3.2). 
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Рис. 4.1 Приклад тромбоеластограми групи контролю: 

хвора М. 32 роки, ІМТ – 26,2 кг/м2, тривалість операції – 35 хв. 

 

 

Рис. 4.2 Приклад тромбоеластограми групи ризику (схильність до 

гіперкоагуляції): хвора С. 67 років, ІМТ – 36,5 кг/м2, тривалість операції – 75 

хв. 
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Таким чином, проведене дослідження гемостазіологічних показників 

вказує, що типові лапароскопічні операції (лапароскопічна холецистектомія 

при неускладненому хронічному калькульозному холециститі) мають 

незначний вплив на гемостазіологічні показники і не супроводжуються 

суттєвим підвищенням ризику післяопераційних тромботичних ускладнень. 

Однак, вік хворих понад 40 років, індекс маси тіла понад 30 кг/м2, тривалість 

лапароскопічної операції понад 1 годину слід віднести до факторів ризику, які 

кожен зокрема або у поєднанні ведуть до істотного посилення коагуляційних 

властивостей крові. Тромбоеластографія як метод інтегральної оцінки кінетики 

тромбоутворення може бути використана для скринінгової оцінки ризику 

тромботичних ускладнень у хворих, яким проводяться лапароскопічні 

хірургічні операції. 

 

4.2 Гемостазіологічні показники у хворих на гострий 

калькульозний холецистит 

 

За даними ретроспективного етапу нашого дослідження, наявність 

гострого запалення жовчного міхура супроводжується підвищенням ризику 

венозного трмбоемболізму. Для підтвердження впливу лапароскопічної 

холецистектомії при гострому холециститі на ризик ВТЕ, обстежено 60 хворих 

на різні форми гострого холециститу (46 жінок і 14 чоловіків, середній вік 

склав (53,5±15,4) років, середній ІМТ (29±4,4) кг/м2), без встановлених 

захворювань серцево-судинної системи, хворі до операції не отримували 

антикоагулянтної терапії. Усім хворим проводили лапароскопічну 

холецистектомію. Хворі поділені на 2 групи у залежності від ступеня 

дегідратації за П. І. Шелестюком (табл. 4.8).  

Середня тривалість операції склала (55,4±12,6) хв у групі І та (74,5±13,2) 

хв у групі ІІ. Застосовували стандартний режим пневмоперитонеуму з 

інсуфляцією СО2 до тиску 15 мм рт. ст. У якості контролю використали 
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результати обстежень 70 хворих на хронічний калькульозний холецистит з 

подібним статевим та віковим розподілом (підрозділ 4.1). 

 

Таблиця 4.8 

Розподіл обстежених хворих на групи у залежності від ступеня 

дегідратації 

Критерії включення Група І -  

дегідратація І ст. (n=35) 

Група ІІ - 

дегідратація ІІ-ІІІ ст. (n=25) 

Тривалість операції до 1 год Більше 1 год 

Форма холециститу Катаральний Флегмонозний, 

гангренозний, 

деструктивний 

Перівезикальний 

абсцес 

- + - 

Перитоніт - + - 

Реактивний 

панкреатит 

- + - 

Конверсія (n=3) - + - 

Наявність системної 

запальної відповіді 

- + 

Проба 

П.І.Шелестюка (час 

розсмоктування 

папули) 

30-40 хв 10-30 хв 

 

Визначали показники як внутрішнього шляху тромбоутворення (АЧТЧ), 

так і зовнішнього шляху (МНВ). Крім того визначали тест «глобального» 

тромбоутворення – тромбоеластографію, яка дозволяє провести інтегральну 

оцінку процесу тромбоутворення. 

Виявлено статистично істотні відмінності коагуляційного профілю у 

передопераційному періоді (табл. 4.9). Відмінності достовірні як між 

контролем та групою І так і між групами різних за важкістю хворих на гострий 

холецистит. 

Зміни показників коагуляційного статусу з наростанням важкості 

дегідратації були спрямовані у бік гіперкоагуляції, і якщо у контрольній  групі 
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ці зміни не перевищували референтних показників, то при зростанні дефіциту 

рідини за пробою П. І. Шелестюка коагуляційний потенціал у частини хворих 

перевищував норму,  що може мати клінічне значення, як фактор 

тромботичного ризику. 

 

Таблиця 4.9 

Показники системи коагуляції у передопераційному періоді 

Назва 

показника 

Контроль  Група І Група ІІ р (к-І) р (І-ІІ) 

АЧТЧ (c) 35,45±5,12 47,35±2,14 52,6±3,26 0,001 0,009 

МНВ 1,23±0,12 1,12±0,13 0,86±0,18 0,002 0,012 

TЧ (c) 16,45±2,11 18,43±3,15 23,84±4,95 0,001 0,006 

 

Для оцінки ступеня ризику тромбоемболічних ускладнень під час 

операції ми використали показник приросту відповідного значення (ΔХ), який 

визначався як різниця між показником до та після операції (табл. 4.10) 

 

Таблиця 4.10 

Приріст показників коагуляції крові у хворих на гострий холецистит 

після проведення холецистектомії 

Назва показника Група І Група ІІ р 

ΔАЧТЧ (c) 3,12±0,12 5,5±1,23 0,031 

ΔМНВ 0,21±0,02 0,43±0,03 0,013 

ΔTЧ (c) 0,45±0,11 0,64±0,91 0,054 

 

Аналіз приведених результатів вказує, що показник приросту 

тромбопластинового часу (ΔTЧ) не виявив достовірних відмінностей між 

групами. Однак показники ΔАЧТЧ та ΔМНВ мали статистично достовірну 

відмінність у залежності від важкості операції і таким чином відображали 

зростання ризику тромботичних ускладнень у хворих на важкі форми гострого 
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холециститу, які супроводжуються більшим ступенем дегідратації де операція 

є більш тривалою і травматичною. 

Середні показники тромбоеластографії (ТЕГ) у передопераційному 

періоді виявилися відмінними у групах хворих з різними за важкістю формами 

холециститу (табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.11 

Показники тромбоеластографії у передопераційному періоді 

Назва показника Контроль  Група І Група ІІ р (к-І) р (І-ІІ) 

r-час (хв) 16,28±5,18 15,25±1,17 12,05±2,17 0,151 0,009 

к-час (хв) 4,56±1,34 4,16±1,44 3,14±1,54 0,032 0,012 

альфа-кут (град) 38,4±12,5 44,5±4,4 65,5±15,4 0,001 0,006 

МА (мм) 48,8±14,5 55,5±6,5 57,5±1,5 0,042 0,023 

 

Так показник r-часу, який характеризує час ініціації формування згустку 

неістотно відрізнявся у хворих на хронічний та гострий холецистит з легким 

ступенем дегідратації, проте у хворих на гострий холецистит з дегідратацією 

ІІ-ІІІ ст. цей час достовірно вкорочується. Показник к-часу, який вказує на час 

наростання щільності згустку достовірно виявляв тенденцію до скорочення як 

між контрольною  групою  та  хворими  групи І , так і між групами І та ІІ. 

Показники альфа-кута та максимальної амплітуди, які відображають 

швидкість та максимальну щільність згустку, також виявляли приріст у 

залежності від ступеня дегідратації. 

При аналізі середніх показників ТЕГ до та після операції у групі хворих 

на гострий холецистит з легким ступенем дегідратації (табл. 4.12) нами не 

виявлено статистично достовірних відмінностей по жодному з показників. 

Очевидно, вплив запального процесу та дегідратації на кінетику 

тромбоутворення більш істотний ніж вплив короткого малоінвазивного 

хірургічного втручання. 
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Таблиця 4.12 

Показники тромбоеластографії до та після лапароскопічної операції у 

групі І (дегідратація І ступеня) 

Показник до операції після операції р 

r-час (хв) 15,25±3,17 14,36±2,53 0,063 

к-час (хв) 4,16±1,44 5,24±1,15 0,057 

альфа-кут (град) 44,5±4,4 55,12±6,13 0,075 

МА (мм) 55,5±6,5 61,33±4,5 0,067 

 

Однак при аналогічному аналізі показників ТЕГ під впливом операції у 

групі ІІ (дегідратація ІІ-ІІІ ступеня), були виявлені більш суттєві та 

однонаправлені зміни (табл. 4.13). 

Імовірно фактор важкої дегідратації більш суттєво впливав на динаміку 

утворення кров`яного згустку, на швидкість його формування та ущільнення, 

що відображають показники ТЕГ. 

 

Таблиця 4.13 

Показники тромбоеластографії до та після лапароскопічної операції у 

групі ІІ (дегідратація ІІ-ІІІ ступеня) 

Показник до операції після операції Р 

r-час (хв) 12,05±2,17 8,36±1,53 0,012 

к-час (хв) 3,14±1,54 2,04±0,15 0,032 

альфа-кут (град) 65,5±5,4 75,15±4,13 0,023 

МА (мм) 57,5±5,5 67,33±4,5 0,016 

 

 Для швидкої візуальної оцінки такого ризику можна застосовувати 

графічний аналіз форми тромбоеластографічної кривої (рис. 4.3, 4.4). 
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Рис. 4.3 Приклад тромбоеластограми групи І (ГХ, «легка дегідратація»): 

хвора О. 62 роки, , тривалість операції – 45 хв. 

 

 

 

Рис.4.4 Приклад тромбоеластограми групи ІІ (ГХ, «важка 

дегідратація»): 

хвора С. 67 років, тривалість операції – 75 хв. 

 

Слід відзначити, що при аналізі периопераційної тактики у хворих 

обстежених груп було виявлено характерну закономірність: якщо серед хворих 
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контрольної групи та хворих з легким гострим холециститом медикаментозну 

профілактику тромбоемболічних ускладнень у вигляді призначення 

низькомолекулярних гепаринів у післяопераційному періоді отримували 62 % 

хворих, то серед хворих ІІ групи з важким перебігом захворювання та операції 

– лише у 45 %. Крім того, майже завжди перше введення антикоагулянтів 

призначалося лише через 6 годин після операції.  Імовірно, це є наслідком 

емпірично прийнятого рішення про відміну чи обмеження антикоагулянтної 

профілактики у хворих з підвищеною кровоточивість. Це призводить до 

обмеження призначення медикаментозної профілактики тромбоемболічних 

ускладнень якраз у групі хворих, де найбільший ризик таких ускладнень. 

Вважаємо актуальною розробку та застосування передових методів механічної 

тромбопрофілактики для таких груп хворих. 

Таким чином, у хворих з важким гострим холециститом (травматичне 

хірургічне втручання та виражена дегідратація) спостерігається суттєве 

зростання коагуляційного потенціалу, а отже і ризику тромбоемболічних 

ускладнень. Водночас, застосування антикоагулянтів з метою профілактики 

ТЕУ супроводжується додатковим ризиком післяопераційної кровотечі. Тому 

у хворих на важкий гострий холецистит поряд із зростанням вимог до 

ретельного хірургічного гемостазу, зростає важливість більш тривалої 

передопераційної підготовки з опимальною регідратаційною терапіїю. 

Практика «операції у день госпіталізації», яка є доцільною з огляду на 

принципи Fast Track Surgery при плановій холецистектомії, не повинна бути 

пріоритетною для хворих з гострим холециститом та дегідратаційним 

синдромом. Не менш важливою є проблема вибору оптимального методу 

профілактики ВТЕ. Адже у більшості рекомендацій застосовуються відносно 

суб’єктивні критерії. Об`єктивним показанням до призначення профілактики 

ВТЕ може бути показник приросту АЧТЧ (ΔАЧТЧ) більше 5 с, показник 

ΔМНВ більше 0,4 а також типова «розгорнута» форма тромбоеластографічної 

кривої (див. рис. 4.4). 
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4.3 Гемостазіологічні показники у хворих на жовчекам`яну хворобу 

ускладнену обтураційною жовтяницею 

 

Обстеження 50 хворих ІІІ групи (хронічний калькульозний холецистит 

ускладнений холедохолітіазом та механічною жовтяницею) проводилося з 

метою виявлення об’єктивних клінічних показників, які дозволять 

обґрунтуватиособливості вибору профілактичної тактики для вказаної групи 

хворих. У якості групи порівняння використано результати обстеження 20 

хворих ІV групи (хронічний калькульозний холецистит без виявлених факторів 

ризику ТЕУ). Всього серед 70 обстежених хворих було 58 жінок і 12 чоловіків, 

середній вік склав (53,5±8,4) років, середній ІМТ (31±3,4) кг/м2. Усім хворим 

дослідної групи проводили загальноприйняте хірургічне лікування, яке 

полягало у проведенні ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії 

(ЕРХПГ) з наступною лапароскопічною холецистектомією (ЛХЕ). В більшості 

хворих (43 з 50) перший етап лікування – ЕРХПГ з холедохолітоекстракцією 

проводили напередодні ЛХЕ. У 6 випадках при первинній літоекстракції 

виникли технічні труднощі, що зумовило необхідність повторної ЕРХПГ. 

Таким чином два етапи лікування вцілому займали 3-5 діб. У одного хворого 

обидва етапи проведено послідовно в один день. Тривалість ЕРХПГ склала у 

середньому (35±18,7) хв. Тривалість лапароскопічної операції – відповідно 

(51,3±13,4) хв. Застосовували стандартний режим пневмоперитонеуму з 

інсуфляцією СО2 до тиску 15 мм рт ст. У 12 хворих (24 %) відмічено схильність 

до підвищеної кровоточивості під час ЕРХПГ та ЛХЕ. Рівень білірубінемії 

коливався напередодні операції від 48 до 265 мкмоль/л (у середньому – 

(124±33,4) мкмоль/л). Коагуляційний профіль оцінювали за активованим 

частковим тромбопластиновим часом, міжнародним нормалізованим 

співвідношенням і тромбіновим часом. Інтегральний стан коагуляційної та 

фібринолітичної ланки гемостазу оцінювали за показниками 

тромбоеластографії, а саме часом реакції, максимальною амплітудою (МА), ɑ-
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кутом, к-часом. Забір крові проводили двічі: напередодні ЕРХПГ (проба А) і 

через добу після операції (проба Б).  

Виявлено статистично достовірні зміни коагуляційного профілю на тлі 

обтураційної жовтяниці та після хірургічного лікування (табл. 4.14). 

  

Таблиця 4.14 

Показники системи коагуляції до та після лапароскопічної операції 

Назва 

показника 

Хворі на ЖКХ без жовтяниці Хворі на ЖКХ з жовтяницею 

До операції Після операції До операції Після операції 

АЧТЧ (c) 35,45±5,12 33,5±7,23 38,75±6,17* 39,5±6,27* 

МНВ 1,23±0,12 1,16±0,13 1,4±0,14 1,3±0,15 

TЧ (c) 16,45±2,11 16,34±1,91 26,32±3,14 24,33±5,41 

• відмінність статистично недостовірна (p<0,05) 

У хворих на неускладнену ЖКХ зміни показників коагуляційного 

статусу були спрямовані у бік гіперкоагуляції, однак ці зміни не перевищували 

референтних показників і не супроводжувалися жодними клінічними проявами 

венозної дисфункції чи венозного тромбозу. Водночас при наявності 

обтураційної жовтяниці показники МНВ та ТВ зміщувались у бік 

гіпокоагуляції, що відповідає депресії білково-синтетичної функції печінки. 

Показник АЧТЧ менш чутливий до наявності помірної дисфункції печінки, 

тому його відхилення виявилося несуттєвим. Слід відзначити, що протягом 

першої доби після усунення блоку жовчевідтоку досліджувані показники 

суттєво не змінюються. Імовірно для відновлення білково-синтетичної функції 

печінки потрібно більше часу. 

При аналізі середніх показників ТЕГ у хворих на ЖКХ з 

холедохорлітіазом та без нього (табл. 4.15) нами виявлено подібну тенденцію. 

Показники часу формування згустка та максимальної амплітуди 

достовірно зміщуються під впливом обтураційної жовтяниці у бік 



 90 

гіпокоагуляції. Тобто під впливом механічної жовтяниці утворення згустка 

сповільнюється і його щільність зменшується. 

Таблиця 4.15 

Показники тромбоеластографії до та після лапароскопічної операції 

Показник Хворі на ЖКХ без 

жовтяниці 

Хворі на ЖКХ з 

жовтяницею 

до операції після операції до операції після операції 

r-час (хв) 16,28±5,18 16,36±6,03 19,78±7,18 16,36±6,03 

к-час (хв) 4,56±1,34 4,24±1,11 6,55±1,54 5,84±1,51 

альфа-кут 

(град) 

38,4±12,5 35,12±9,13 35,4±16,5* 36,15±9,63* 

МА (мм) 48,8±14,5 51,33±10,5 68,4±15,6 72,43±12,3 

• відмінність статистично недостовірна (p<0,05) 

Очевидно, що у хворих на механічну жовтяницю середні інтегральні 

показники кінетики тромбоутворення вказують на зниження ризику ТЕУ, 

одночасно зростає ризик геморагічних ускладнень, що вимагає корекції 

периопераційної лікувальної тактики у напрямку обмеження профілактики 

ТЕУ лише механічними засобами та утримання від призначення 

антикоагулянтів. 

Таким чином, проведене дослідження гемостазіологічних показників 

вказує, що індивідуальний вибір профілактичних засобів щодо ВТЕ повинен 

враховувати наявність механічної жовтяниці у пацієнта. Слід розглянути 

немедикаментозні варіанти тромбопрофілактики для таких хворих. 

 

4.4 Динаміка рівня сироваткового P-селектину та ендотеліальної 

дисфункції після лапароскопічної  холецистектомії 

 

Патогенез тромбозу у басейні нижньої порожнистої вени під впливом 

високого інтраабдомінального тиску детально не досліджувався. Сповільнення 
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відтоку крові, як елемент тріади Вірхова імовірно не єдиний механізм, який 

обумовлює ризик ВТЕ. Ми припускаємо, що пневмоперитонеум, обмежуючи 

венозне повернення з басейну нижньої порожнистої вени, створює напруження 

зсуву венозного ендотелію викликаючи активацію тригерних факторів 

тромбозу, зокрема Р-селектину. Р-селектин є фізіологічним маркером 

ендотеліально-лейкоцитарної адгезії. Відомо, що цей глікопептид взаємодіючи 

з L-селектином, який активується на поверхні лімфоцитів, відповідальний за 

феномен «роллінгу» лейкоцитів, який вважають передвісником тромбозу. Ми 

не виявили цілеспрямованих досліджень концентрації селектинів у хворих під 

впливом лапароскопічної операції. 

Нами обстежено 70 хворих на різні форми хронічного та гострого 

калькульозного холециститу (56 жінок і 14 чоловіків, середній вік склав 

(48,5±12,4) років, середній ІМТ (27±5,4) кг/м2) з помірним та високим ризиком 

тромбоемболічних ускладнень (індекс Капріні від 5 до 14 балів), які до операції 

не отримували антикоагулянтної терапії і не мали відхилень від норми 

показників тромбоцитів та коагулограми. Усім хворим проводили 

лапароскопічну холецистектомію. 

У післяопераційному періоді усім хворим призначали профілактичні 

дози низькомолекулярних гепаринів. Середня тривалість операції склала 

(42,4±12,3) хв. Застосовували стандартний режим пневмоперитонеуму з 

інсуфляцією СО2 до тиску 15 мм рт. ст. У 6 хворих проводили розширені 

хірургічні втручання з приводу супутніх хірургічних захворювань та 

ускладнень холециститу (пластика грижі стравохідного отвору діафрагми, 

герніопластика пупкової грижі, холедохотомія і літоекстракція). Тривалість 

операції у цій групі склала (73,2±18,5) хв.  

 В контрольну групу увійшли 26 здорових осіб. Обидві групи були 

репрезентативними за віком і статтю обстежених. 

Результати дослідження вмісту sР-селектину в сироватці крові хворих із 

ЖКХ та осіб контрольної групи наведено в табл. 4.16.  
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Таблиця 4.16 

Вміст sР-селектину у хворих  на ЖКХ та у донорів (M±m) 

Групи обстежених Концентрація sР-

селектину, нг/мл 

Достовірність 

відмінностей (р)між 

групами 

Здорові особи, n=27 26,9±3,9  

Хворі на хронічний 

холецистит (n=21) 

27,8±4,7 р=0,1 

Хворі на хронічний 

холецистит (n=21) після 

операції 

35,8±3,7 р=0,01 

Хворі на гострий 

холецистит (n=43) 

54,9±12,3 р=0,002 

Хворі з тривалістю 

операції до 1 год (n=20) 

29,3±2,7 р=0,02 

Хворі на ХКХ з 

тривалістю операції 

понад 1 год, n=55 

37,2±2,4 р=0,012 

Хворі ГКХ та 

тривалістю операції 

понад 2 год, n=29 

46,7±22,6 р=0,1 

 

Вміст sР-селектину у здорових осіб становив від 20,5 до 36,2 нг/мл, в 

середньому – (26,9±3,93) нг/мл. Верхня межа норми (середнє значення +1 

стандартне відхилення) для sР-селектину становила 30,8 нг/мл, що в цілому 

відповідає референтним значенням фірми-виробника. 

У пацієнтів з неускладненим хронічним калькульозним холециститом 

(ХКХ) до операції вміст sР-селектину становив від 20,8 до 42,0 нг/мл, в 

середньому — (39,3±4,6) нг/мл. Відмінність даного показника від групи 

контролю статистично недостовірна (р<0,05). 

У ранньому післяопераційному періоді (до 1 год після операції) у хворих 

на ХКХ відмічене достовірне зростання середньої величини концентрації sР-

селектину до рівня (49,3±3,8) нг/мл. 

У пацієнтів із гострим калькульозним холециститом (ГКХ) до операції 

вміст sР-селектину становив від 52,0 до 73,0, в середньому - (64,9±12,4) нг/мл, 
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що достовірно в 2 рази перевищувало цей показник в контролі. У 

післяопераційному періоді показник концентрації sР-селектину зростав у цій 

групі хворих до (79,4±2,7) нг/мл. Виявилося, що у хворих з тривалістю операції 

менше 60 хв рівень sР-селектину був достовірно нижчим (на 63 %) порівняно 

з групою хворих з тривалістю операції понад 90 хв. 

Встановлено, що вміст sР-селектину в сироватці крові прямо корелював 

з тривалістю лапароскопічного втручання (r=0,87; р<0,05) (рис. 4.5). Не 

виявлено зв’язку кількості sР-селектину у сироватці крові з рівнем індексу 

маси тіла (r=0,37; р>0,05) (рис. 4.6), при цьому встановлено сильний 

кореляційний зв’язок із інтегральною оцінкою факторів ризику тромбозу за 

Капріні (r=0,85; р<0,05) (рис. 4.7).  

 

Рис. 4.5 Кореляція між концентрацією розчинного sP-селектину та 

тривалістю операції. 

 



 94 

 

Рис. 4.6 Кореляція між концентрацією розчинного sP-селектину та 

індексом маси тіла. 

 

Рис. 4.7 Кореляція між концентрацією розчинного sP-селектину та 

індексом Капріні. 

 

Аналізуючи рівень ендотелій-залежної вазодилятації (табл. 4.17) ми 

виявили, що у хворих на хронічний та гострий калькульозний холецистит у 

післяопераційному періоді спостерігається збільшення показника 

вазодилятації. Ця тенденція у післяопераційному періоді підтверджена іншими 
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дослідниками [3]. Однак, за нашими спостереженнями, при тривалих 

операціях, що перевищують 2 год, рівень ЕЗВД знижується до (9,13±1,2) % при 

ХКХ та до (8,13±0,8) % при ГКХ. Така закономірність може вказувати на 

наявність антагоністичного до ендотелійзалежної вазодилятації 

ангіоспастичного фактору, який викликає протилежний до ендотеліальних 

регуляторів ефект. Однак ґенез даного явища потребує додаткового вивчення. 

Результати спостереження за прооперованими хворими у 

післяопераційному періоді вказують на відносно незначну кількість ВТЕ. Так 

серед обстежених нами хворих лише у двох випадках (1,2 %) спостерігали 

явища тромбозу глибоких вен гомілки. У обох випадках ускладнення виникло 

на тлі профілактичного введення низькомолекулярних гепаринів. 

 

Таблиця 4.17 

Приріст діаметра плечової артерії після компресії, ΔD (%) 

Групи обстежених ΔD (%) Достовірність 

відмінностей (р)між 

групами 

Здорові особи, n=27 16,3±0,81  

Хворі на хронічний 

холецистит (n=21) 

14,5±0,54 р=0,1 

Хворі на хронічний 

холецистит (n=21) після 

операції 

19,4±0,8 р=0,01 

Хворі на гострий 

холецистит (n=43) 

23,4±0,9 р=0,002 

Хворі з тривалістю 

операції до 1 год (n=20) 

20,13±0,8 р=0,02 

Хворі на ХКХ з 

тривалістю операції 

понад 1 год, n=55 

9,13±1,2 р=0,012 

Хворі ГКХ та 

тривалістю операції 

понад 2 год, n=29 

8,13±0,8 р=0,01 
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 Дещо більша кількість хворих, які мали субклінічні ознаки декомпенсації 

венозного кровотоку у системі нижньої порожнистої вени. Так у 12 хворих 

спостерігали наростання недостатності венозного кровообігу у вигляді 

помірного набряку нижніх кінцівок. 23 хворих при ретельному опитуванні 

відмітили помірний біль  та відчуття важкості у гомілково-ступневих ділянках 

при відсутності об’єктивних ознак недостатності венозного відтоку. Аналіз 

доопераційних показників sP-селектину та рівня ЕЗВД виявив статистично 

достовірну відмінність показників між групами хворих у залежності від 

наявності чи відсутності проявів венозної недостатності після операції (рис. 

4.8). Даний розподіл показників вказує на можливість використання останніх 

у якості предикторів тромбоемболічних ускладнень, а отже і у якості 

скринінгових критеріїв диференційованої антитромботичної профілактики. 

 

 

  

Рис. 4.8 Відмінність показників концентрації sP-селектину та ЕЗВД у 

групах хворих без та з проявами порушень венозного відтоку із нижніх 

кінцівок. 
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Таким чином, у результаті проведеного дослідження ми прийшли до 

наступних узагальнень: 

- короткі лапароскопічні холецистектомії тривалістю до 1 год не викликають 

ознак ендотеліальної дисфункції, а саме, достовірно не зростає концентрація 

P-селектину сироватки крові та залишається у межах референтних значень 

показник ендотелій-залежної вазодилятації; 

- водночас, лапароскопічні операції тривалістю більше 1 години 

супроводжуються збільшенням сироваткової концентрації P-селектину на 

30-50 %, очевидно, внаслідок гідродинамічної мікротравми ендотелію у 

басейні нижньої порожнистої вени. Одночасно спостерігається зниження 

показника ендотелій-залежної вазодилятації, що вказує на поглиблення 

ендотеліальної дисфункції; 

- рівень концентрації P-селектину сироватки крові у хворих, яким 

проводяться лапароскопічні холецистектомії корелює з ступенем ризику 

тромбоемболічних ускладнень за індексом Caprini, що дозволяє вважати 

його одним з предикторів венозного тромбоемболізму і використати у якості 

об’єктивного показника для визначення тромбопрофілактичної стратегії; 

- перспективним є визначення чутливості та специфічності показника 

концентрації P-селектину сироватки крові та оцінки його діагностичної 

цінності щодо встановлення ступеня ризику венозного тромбозу у басейні 

нижньої порожнистої вени. 

 

Результати досліджень, представлених у даному розділі оприлюднені у 

наступних публікаціях: 

1. Зміни показників коагуляційного профілю при 

плановихлапароскопічних операціях / І. М. Гудз, О. О. Ткачук-Григорчук, О. 

Л. Ткачук // Галицький лікарський вісник. – 2015. - №4. – С.13-15. 

2. Гемостазіологічні показники після лапароскопічної холецистектомії з 

приводу гострого холециститу / І. М. Гудз, О. О. Ткачук-Григорчук, О. Л. 

Ткачук // Клінічна хірургія. – 2016. – №1. – С. 38-40. 
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3. Маркери ендотеліальної дисфункції як предиктори розвитку 

післяопераційних тромботичних ускладнень після лапароскопічних операцій / 

І. М. Гудз, О. О. Ткачук-Григорчук, У. В. Балан // Архів клінічної медицини. – 

2016. - №2. – С. 35-38 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМУ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ 

ОПЕРАЦІЯХ НА ВЕНОЗНУ ГЕМОДИНАМІКУ НИЖНІХ 

КІНЦІВОК 

 

 

5.1 Зміни інтраабдомінального тиску під час лапароскопічних 

операцій 

 

Всього обстежено 30 послідовних хворих, яким проводилися 

лапароскопічні холецистектомії з приводу гострого та хронічного 

калькульозного холециститу. Серед обстежених хворих було 22 жінки і 8 

чоловіків віком від 18 до 75 років ((62,4±12,3) років). За результатами 

пневмоперитонеографії визначали середній тиск (Рс), пікові значення (Pmax, 

Pmin), а також діапазон коливань тиску (ΔР), який визначали як різницю 

(Pmax-Pmin). Результати вимірювань переводили в кПа згідно з метричною 

системою СІ (1мм рт. ст. = 1,36 см вод. ст. = 0,1333 кПа). 

У результаті аналізу отриманих графіків коливань величини тиску 

пневмоперитонеуму протягом лапароскопічної операції виділили три типових 

кривих динаміки інтраопераційного тиску вуглекислого газу у черевній 

порожнині. Приводимо клінічні приклади. 

Хвора М. 57 років, № карти стаціонарного хворого 1585612, діагноз : 

хронічний калькульозний холецистит. Операція: лапароскопічна 

холецистектомія. Тривалість пневмоперитонеуму 28 хв. Динаміка тиску 

представлена на рис. 5.1. При цьому: 

Р max =2,8кПа  

Pmin =0,54 кПа 

ΔP =2,26 кПа 

Pc =1,49±0,58 кПа 
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Рис. 5.1 Крива типу А. Динаміка тиску у черевній порожнині хворої М. 

за час операції (в секундах). 

 

Даний тип кривої пневмоперитонеуму характеризується відносно 

незначним діапазоном коливань тиску в межах 2,5 кПа. Середній тиск 

знаходиться у межах оптимального ( між 1,3 і 1,95 кПа, що відповідає 10-15 мм 

рт. ст.), максимальний тиск не перевищує 2,8 кПа а мінімальний тиск протягом 

операції не знижувався нижче 0,5 кПа.Подібний тип кривої реєстрували у 75 % 

обстежених хворих. 

Хвора Д. 54 років, № карти стаціонарного хворого №96012, діагноз 

хронічний калькульозний холецистит. Операція: лапароскопічна 

холецистекто-мія. Тривалість пневмоперитонеуму 35 хв. Див рис. 5.2. При 

цьому: 

Р max =3,2 кПа  

Pmin =0,3 кПа  

ΔP =2,9 кПа  

Pc =1,62±0,67 кПа 
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Рис. 5.2 Крива типу Б. Динаміка тиску у черевній порожнині хворої Д. за 

час операції (в секундах). 

 

Подібний тип кривої характеризується дещо вищими максимальними 

значеннями тиску, які перевищують показник 3 кПа, водночас мінімальний 

показник знизився до 0,3 кПа, що відповідно призводить до збільшення 

діапазону коливань майже до 3 кПа. Імовірно такий тип коливань тиску у 

черевній порожнині є несприятливим для динаміки венозного повернення, 

оскільки може викликати відповідно великі коливання венозно-

абдомінального градієнту тисків і викликати більш високий ризик 

тромботичних ускладнень. Серед обстежених нами хворих подібний тип 

кривої спостерігали у 10 % випадків. 

Хвора О. 63 років, № карти стаціонарного хворого 2085812, діагноз: 

гострий  калькульозний холецистит. Операція: лапароскопічна 

холецистектомія. Тривалість пневмоперитонеуму 32 хв. Динаміка 

представлена на рис. 5.3. При цьому: 

Р max =1,99 кПа 

Pmin =0 кПа 

ΔP =1,99 кПа 

Pc =1,17±0,61 кПа 
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Рис. 5.3 Крива типу С. Динаміка тиску у черевній порожнині хворої О. 

за час операції (в секундах). 

 

Даний тип кривої пневмоперитонеуму виявляємінімальний діапазон 

коливань тиску,що не перевищує 2 кПа. Середній тиск нижчий межі 

оптимального (не досягаючи 1,3 кПа, що складає близько8 мм рт. ст.), 

одночасно, максимальний тиск не перевищує 2,0 кПа, а мінімальний тиск 

протягом операції кілька разів знижувався до 0. 

Подібний тип кривої реєстрували у 15 % обстежених хворих. Попри 

занижені показники абдомінального тиску, цей тип кривої не можна вважати 

оптимальним, оскільки імовірно він не забезпечує задовільних умов для роботи 

хірурга, а отже не відповідає вимогам безпеки для хворого. 

Таким чином, графічна реєстрація абдомінального тиску під час 

пневмоперитонеуму дозволяє оцінити адекватність параметрів як з точки зору 

безпеки хворого, так і у плані ризику тромботичних венозних ускладнень. 

Для поглибленої оцінки ризику тромботичних ускладнень 

пневмоперитонеуму необхідне вивчення впливу останнього на показники 

венозної гемодинаміки.  Водночас проведене дослідження вказує, що у значної 

частини лапароскопічних операцій існує необхідність у застосуванні 
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механічних засобів корекції небажаних гемодинамічних ефектів 

пневмоперитонеуму. 

 

5.2 Залежність доплерографічних параметрів венозного кровотоку 

від положення хворого на операційному столі та від тиску у черевній 

порожнині 

 

Особливістю лапароскопії є підвищення внутрішньочеревного тиску за 

рахунок введення в черевну порожнину газу для створення необхідного 

робочого об’єму черевної порожнини. За даними літератури відомо, що 

пневмоперитонеум негативно впливає на гемодинаміку, а саме знижує 

венозний відтік із нижніх кінцівок, що може сприяти розвитку ВЕУ [1, 5, 6]. 

З метою вивчення особливостей венозної гемодинаміки та для 

удосконалення заходів профілактики ВТЕ при виконанні лапароскопічних 

операцій, ми провели інтраопераційний ультразвуковий дуплексний 

моніторинг венозного відтоку із нижніх кінцівок. При цьому ми ставили за 

мету знайти відповідь, чи зміни венозної гемодинаміки виникають в нижніх 

кінцівках при виконанні операцій, що супроводжуються накладанням 

пневмоперитонеуму, а також чи є пневмоперитонеум фактором, який сприяє 

розвитку ТЕУ.  

Для вирішення поставлених нами завдань ми дослідили кровотік по 

загальній стегновій, підколінній та задній великогомілковій венах на різних 

етапах операції і при різних показниках внутрішньочеревного тиску. 

Проводили вивчення стану венозної гемодинаміки за допомогою кольорового 

дуплексного картування кровоплину із використанням апарату «Philips» з 

лінійним датчиком частотою 5 МГц. Фіксували лінійну швидкість та характер 

кровотоку (його синхронність з диханням), площу перерізу вени, рефлюкс 

крові по стегновій вені в залежності від величини тиску в черевній порожнині, 

тривалості пневмоперитонеуму та положення хворого на операційному столі. 
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У відділенні малоінвазивної хірургії ОКЛ протягом двох років нами було 

обстежено 60 пацієнтів у віці від 40 до 67 років. У 37 хворих досліджували 

венозний кровотік по стегновій вені,у 23 хворих - по стегновій, підколінній та 

задній великогомілковій венах. В пошуках відповіді на запитання, чи є стаз 

крові і розтягнення стінки судини факторами патогенетично значимими для 

розвитку тромбозу, ми порівняли отримані дані з результатами досліджень 

венозного кровотоку нижніх кінцівок у хворих, які знаходилися тривалий час 

(впродовж 40 хвилин) в вертикальному положенні (стоячи). У 8 пацієнтів із 

основної групи досліджували швидкість кровотоку для порівняння з 

показниками в статичному вертикальному положенні та при робочому тиску 

пневмоперитонеуму 10-12 мм рт. ст. 

В ході досліджень було встановлено, що накладання пневмоперитонеуму 

суттєво впливає на венозну гемодинаміку в нижніх кінцівках, кардинально 

змінюючи характер та швидкість кровотоку по стегновій вені. Під час 

накладання пневмоперитонеуму і підвищенні внутрішньочеревного тиску до 

5-6 мм рт. ст. (перша критична точка), починає розширюватися стегнова вена, 

що призводить до зниження швидкості кровотоку по ній. Починаючи з 

величини 8-10 мм рт. ст. (друга критична точка), з’являються порушення 

характеру кровотоку: змінюється синхронізація його з диханням - кровотік стає 

постійним  (рівномірним), швидкість його знижується, а вена продовжує 

розширюватися. При подальшому підвищенні тиску в черевній порожнині до 

12-14 мм рт. ст. (третя критична точка) швидкість кровотоку різко знижується. 

У 20 % пацієнтів виникає стаз крові в стегновій вені: кровотік не визначається 

під час кольорового картування та спектрального дуплексного дослідження. 

Однак, через 5-15 хвилин кровотік в вені частково відновлюється, 

спостерігається потік, який не є синхронним з диханням і швидкість його 

складає близько 30 % від вихідного рівня. При подальшому підвищенні тиску 

(до 14-16 мм рт. ст.) чи зміні положення операційного стола (положення 

Фовлера), що часто використовується при виконанні лапароскопічної 

холецистектомії, знову виникає стійкий стаз крові в стегновій вені. У 13 % 
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пацієнтів відмічався рефлюкс крові у притоки великої підшкірної вени під час 

розтягнення її і, як наслідок, недостатність остіального клапану. Варто 

зауважити, що переведення хворого в положення Фовлера (30 градусів) при 

тиску в черевній порожнині 10-12 мм рт. ст.  призводить до двохкратного 

зниження пікової швидкості кровотоку в стегновій вені. Отже, зміна 

положення тіла хворого при пневмоперитонеумі є настільки ж суттєвою для 

порушення венозного відтоку, як і сам пневмоперитонеум. 

Під час десуфляції та знятті пневмоперитонеуму різко зростає кровотік 

по стегновій вені, яка одразу зменшується в діаметрі на 4-6 мм (табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Залежність середньої пікової швидкості кровотоку в загальній стегновій 

вені і середньої площі її перерізу від тиску в черевній порожнині (n=60) 

Показник 
Тиск у черевній порожнині, мм рт. ст. 

0       5-6      8-10     12-14      14-16 

Швидкість, см/с 21,0±3.1  17,3±2,6  12,2±1,6   7,2±1,3    2,4±0,3 

Площа перерізу, мм2  42±3,4    61±5,2    73±6,1  124±10,7  136±11,8 

 

Цікавими, з нашої точки зору, є результати, які отримані при дослідженні 

кровотоку по підколінній та задньогомілковій венах (табл. 5.2 та 5.3 ). 

Враховуючи зміну показників кровоплину на стегновій вені, ми 

очікували виявити більш виражені порушення кровотоку в цих судинах. 

Однак, дослідження показали, що в підколінній вені та у венах гомілки не 

спостерігаються ознаки стазу навіть при високих показниках 

внутрішньочеревного тиску і положенні Фовлера. Імовірно це повязано з 

малим діаметром судин та їх пружно-еластичними характеристиками.  

Швидкість кровотоку по підколінній вені не знижувалась нижче 50 % від 

вихідного рівня. 
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Таблиця 5.2 

Залежність середньої пікової швидкості кровотоку в підколінній 

вені та площі її перерізу від тиску в черевній порожнині (n=13) 

 

       Показник 

                    Тиск у черевній порожнині,мм рт.ст. 

     0       5-6      8-10    12-14     14-16 

Швидкість, см\с  25±3,3    21±3,2     18±2,4   15±2,1     13±1,9 

Площа перерізу, мм2  30±1,9    33±2,1     73±6,1   102±91    100±9,0 

 

 

Таблиця 5.3 

Залежність середньої пікової швидкості кровотоку в задній 

великогомілковій вені і площі її перерізу від тиску в черевній 

порожнині(n=13) 

 

        Показник 

                    Тиск у черевній порожнині,мм рт.ст. 

0       5-6      8-10 12-14      14-16 

Швидкість, см\с  20±2,9    25±3,1     27±2,7    25±2,1    23±2,0 

Площа перерізу, мм2  21±1,8    22±1,9     34±2,2    66±5,1    68±5,2 

 

При аналізі результатів виявилось, що пневмоперитонеум викликає 

достовірно більші зміни швидкості кровотоку в порівнянні з тривалим 

перебуванням хворого в вертикальному положенні (табл. 5.4). 

Із результатів, які відображені в таблиці, можна зробити висновок, що 

викликані пневмоперитонеумом стаз та розтягнення вен можуть бути 

факторами, які визначають можливість розвитку тромботичних ускладнень, 

тобто пневмоперитонеум може приводити до патологічного розширення вен, 

викликаючи деформацію зсуву та альтерацію ендотелію. Отже, 

пневмоперитонеум має виражений локальний вплив на венозне повернення у 

системі нижньої порожнистої вени. 
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Таблиця 5.4  

Співвідношення пікової швидкості кровотоку в загальній стегновій вені 

та площі її перерізу у 8 пацієнтів залежно від умов дослідження 

Умови дослідження 
Пацієнти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пневмоперитонеум, 

12 мм рт. ст.: 
швидкість, см/с; 

площа перерізу, мм2 

 

16 

82 

 

12 

61 

 

09 

63 

 

14 

132 

 

15 

62 

 

12 

84 

 

16 

95 

 

17 

83 

Стояче положення: 

швидкість, см/с 

площа перерізу, мм2 

   

  20 

  44 

    

   18 

   33 

    

   16 

   45 

    

   23 

   62 

    

   21 

   34 

   

  16 

   37 

    

   24 

   54 

   

  23 

  49 

 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження нами встановлені 

наступні закономірності взаємозвязку між пневмоперитонеумом та венозним 

відтоком:  

- пневмоперитонеум кардинально змінює кровотік у венах нижніх кінцівок, 

змінюючи швидкісні показники, що призводить до розширення вен стегна та 

гомілки. При цьому більш виражені кількісні та якісні ознаки порушення 

венозного кровотоку були відмічені в стегновій вені і її притоках; 

- пневмоперитонеум істотно впливає на венозну гемодинаміку нижніх 

кінцівок, що призводить до різкого зниження швидкості кровотоку, венозного 

стазу, рефлюксу по стегновій вені і її притоках, патологічної дилятації вен; 

- переведення хворого в положення Фовлера під час лапароскопії значно 

погіршує венозний кровотік, причому ступінь погіршання кровотоку 

співставима з впливом пневмоперитонеуму; 

- тривале порушення венозного кровотоку із нижніх кінцівок під час 

проведення лапароскопічних операцій, які супроводжуються накладанням 

пневмоперитонеуму, необхідно розглядати як один із факторів, які сприяють 

виникненню тромбоемболічних ускладнень. 
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Результати дослідження, представлені у даному розділі опубліковані у 

статті:  

1. Вплив пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях на венозну 

гемодинаміку нижніх кінцівок / О. О.Ткачук-Григорчук, А. М. Серна, І. М. 

Гудз // Практична медицина. – 2012. - №4. – С. 91-94. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У 

КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА  

ЖОВЧЕКАМ`ЯНУ ХВОРОБУ 

 

 

6.1 Порівняння впливу на венозну гемодинаміку еластичного 

бинтування нижніх кінцівок та імпульсної плантарної компресії 

 

З метою розробки оптимальної стратегії механічної тромбопрофілактики 

при проведенні лапароскопічних хірургічних втручань проведено порівняння 

ефективності еластичного бинтування нижніх кінцівок з системою імпульсної 

плантарної компресії щодо їх впливу на пікову швидкість венозного кровотоку 

в загальній стегновій, підколінній та задній великогомілковій вені. 

Застосовували пристрій для імпульсної плантарної компресії «AV 

impulse system Kendall 6060» (Tyco Healthcare Group, USA). Пристрій за 

рахунок використання фізіологічної компресії плантарного венозного 

сплетення значно прискорює венозний кровотік. Застосовували компресію 

ступнів у режимі 4 імпульси за хвилину з середньою інтенсивністю у 

порівнянні з класичним методом еластичного бинтування нижніх кінцівок. 

Бинтування проводили до рівня підколінної ямки з дворазовим розтягненням 

бинта. Порівнювали збільшення швидкості венозного повернення крові, 

ступінь зростання швидкості від базальної до пікової, вплив індексу маси тіла, 

віку та статі на середню пікову швидкість і суб’єктивну оцінку комфорту та 

прийнятності. Виявлено статистично достовірну відмінність між середньою 

величиною приросту швидкості венозного кровотоку при застосуванні двох 

методів механічної компресії в ділянках підколінної вени та задньої 

великогомілкової вени (табл. 6.1). 
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Приріст швидкості венозного кровотоку на загальній стегновій вені був 

зареєстрований при використанні обох методів профілактики, однак різниця 

між двома групами хворих виявилася статистично недостовірною. 

 

Таблиця 6.1  

Приріст швидкості венозного кровотоку ∆𝝁 (см/с) при різних видах 

механічної профілактики ТГВ 

 Плантарна 

компресія 

Еластичне 

бинтування 

Достовірність 

відмінностей 

Загальна стегнова вена 6,3±0,3 4,8±1,6 р˃0,05 

Підколінна вена 18,5±4,12 6,2±1,5 р˂0,05 

Задня великогомілкова 

вена 

26,3±7,21 12,6±4,3 р˂0,05 

 

Щоб оцінити ступінь збільшення швидкості, ми розрахували 

співвідношення пікової швидкості до базальної швидкості для обох методів в 

усіх 60 пацієнтів (табл. 6.2).  

 

Таблиця 6.2  

Ступінь збільшення кровотоку при використанні імпульсної плантарної 

компресії та еластичного бинтування 

 Плантарна 

компресія 

Еластичне 

бинтування 

Достовірність 

відмінностей 

Загальна стегнова вена 1,8±0,2 1,2±0,03 р˂0,05 

Підколінна вена 3,3±0,5 2,1±0,11 р˂0,05 

Задня великогомілкова 

вена 

11,2±0,12 5,4±0,05 р˂0,05 

 

Виявлено, що найсуттєвіше зростала швидкість кровотоку у задній 

великогомілковій вені саме при застосуванні імпульсної плантарної компресії. 

Зі збільшенням, діаметра судини приріст швидкості кровотоку зменшувався, 

однак залишався більш вираженим при застосуванні імпульсної плантарної 

компресії (ІПК). 
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Для оцінки впливу гендерного фактору на середні відмінності в ступені 

збільшення швидкості, використовували Т-тест за Стьюдентом (табл. 6.3). 

При еластичному бинтуванні нижніх кінцівок приріст швидкості 

венозного кровотоку не залежить від статі. Аналогічні дані отримано і для 

різних за статтю хворих, яким застосовували ІПК (табл. 6.4) 

 

Таблиця 6.3 

Залежність приросту швидкості кровотоку від статі при застосуванні 

еластичного бинтування 

 Чоловіки Жінки Достовірність 

відмінностей 

Загальна стегнова вена 4,3±2,3 3,8±1,6 р˃0,05 

Підколінна вена 5,5±1,12 7,2±1,5 р˃0,05 

Задня великогомілкова 

вена 

16,3±3,21 11,6±2,3 р˃0,05 

 

 

Таблиця 6.4  

Залежність приросту швидкості кровотоку від статі при застосуванні 

імпульсної плантарної компресії 

 Чоловіки Жінки Достовірність 

відмінностей 

Загальна стегнова вена 6,8±0,3 6,1±1,6 р˃0,05 

Підколінна вена 17,3±4,12 19,2±1,5 р˃0,05 

Задня великогомілкова 

вена 

23,3±7,21 26,6±12,3 р˃0,05 

 

Для оцінки взаємозв’язку приросту швидкості венозного кровотоку з 

віком хворих застосували визначення коефіцієнта кореляції Пірсона (табл. 6.5). 

Кореляційний зв'язок між віком хворих та приростом швидкості венозного 

кровотоку на усіх точках вимірювання виявився слабким. Таким чином, 

результати аналізу вказують, що приріст швидкості венозного кровотоку, як 

показник ефективності методу профілактики мало залежить від віку хворих 
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при застосуванні імпульсної плантарної компресії. Інакше кажучи, у кожній 

віковій групі метод ІПК викликає близьке за величиною збільшення венозного 

кровотоку. Отже метод є ефективним засобом профілактики ВТЕ у хворих 

різних вікових груп. 

 

Таблиця 6.5 

Ступінь кореляції приросту швидкості венозного кровотоку з віком 

хворих (за Пірсоном) 

 
Плантарна 

компресія 

Еластичне 

бинтування 

Достовірність 

відмінностей 

Загальна стегнова 

вена 
0,52±0,03 0,31±0,02 р˂0,05 

Підколінна вена 0,61±0,06 0,35±0,03 р˂0,05 

Задня 

великогомілкова вена 
0,74±0,01 0,34±0,05 р˂0,05 

 

Водночас при застосуванні еластичного бинтування простежується 

зворотній кореляційний зв'язок середньої сили між приростом швидкості 

кровотоку та віком хворих (коефіцієнт Пірсона перевищує 0,5). Тобто у хворих 

старшої вікової групи приріст швидкості венозного повернення, а отже і 

ефективність еластичного бинтування знижується. Можливою причиною 

цього є зростання ригідності венозної стінки. На підставі цих даних можна 

рекомендувати пріоритетне застосування методу імпульсної плантарної 

компресії у хворих старших вікових груп. 

Аналогічний метод статистичної оцінки сили взаємозв’язку між 

явищами був нами застосований для оцінки кореляції між приростом 

венозного кровотоку та індексом маси тіла (табл. 6.6). Адже не виключено, що 

ожиріння є не лише фактором ризику тромбоемболічних ускладнень, але і 

фактором, який знижує ефективність профілактичних засобів. Як виявилося, 

приріст швидкості венозного кровотоку при застосуванні імпульсної 
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плантарної компресії мало залежить від індексу маси тіла, оскільки 

кореляційний індекс між цими явищами не перевищує 0,3, вказуючи на слабку 

взаємодію. 

Таблиця 6.6 

Ступінь кореляції приросту швидкості венозного кровотоку з індексом 

маси тіла хворих (за Пірсоном) 

 
Плантарна 

компресія 

Еластичне 

бинтування 

Достовірність 

відмінностей 

Загальна стегнова 

вена 
0,62±0,05 0,21±0,03 р˂0,05 

Підколінна вена 0,73±0,04 0,32±0,04 р˂0,05 

Задня 

великогомілкова вена 
0,84±0,02 0,30±0,01 р˂0,05 

 

Водночас при застосуванні еластичної компресії індекс Пірсона 

коливається від 0,6 до 0,9, що свідчить про залежність приросту венозного 

повернення  від  ІМТ. На підставі цих результатів можна стверджувати, що 

еластичне бинтування нижніх кінцівок має менший вплив на прискорення 

венозного кровотоку з збільшенням індексу маси тіла, тому для хворих з 

ожирінням доцільно застосовувати метод ІПК, як більш ефективний засіб 

профілактики тромботичних інцидентів. 

Щоб оцінити суб’єктивну оцінку дискомфорту та болючості обох 

методів профілактики, ми проводили анкетування з використанням візуальної 

аналогової шкали за Likert. Для цього через добу після операції хворим 

пропонували оцінити ступінь дискомфорту, пов’язаного з компресійною 

пов’язкою чи з компресійним чобітком. Відзначення відрізку шкали між 

повною відсутністю дискомфорту (0 см) до нестерпного та неприйнятного (10 

см) дозволили встановити суб’єктивний показник комплайєнсності кожного 

методу профілактики. Середній показник для еластичного бинтування склав – 

3,5 см а для імпульсної плантарної компресії – 4,8 см. Практично всі хворі 
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відмічали прийнятність обох методів профілактики і задовільну їх 

переносимість у передопераційному періоді та після операції. 

 

6.2 Синхронізована компресія нижніх кінцівок, як спосіб 

профілактики венозних тромбозів під час лапароскопічних хірургічних 

втручань 

 

Оскільки основним фактором, який порушує венозний відтік з нижніх 

кінцівок під час лапароскопічного хірургічного втручання є підвищений 

внутрішньочеревний тиск, одним з напрямків профілактики венозного застою 

є підвищення венозного тиску та прискорення кровотоку у системі глибоких 

ван нижніх кінцівок під час лапароскопічного хірургічного втручання. 

Відомий механічний метод профілактики тромбоутворення із 

використанням еластичного бинтування. Цим методом досягають підвищення 

швидкості венозного кровообігу та зменшують застій у венах. 

Недоліком цього методу є неможливість чіткого контролю ступеня 

компресії, неможливість адаптації до різної динаміки коливань тиску у 

черевній порожнині. 

Більш ефективним механічним методом профілактики венозних 

тромбозів нижніх кінцівок є спосіб за допомогою апарату переміжної 

пневматичної компресії (рис. 6.4 ). 

 

Рис. 6.4 Переміжна пневматична компресія нижніх кінцівок. 
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Принцип дії вказаного методу профілактики полягає в тому, що 

компресор із заданою періодичністю нагнітає повітря у пневматичні манжети, 

накладені на нижні кінцівки, таким чином запобігаючи венозному застою.  

Недоліком даного методу є непередбачуваний, випадковий характер 

градієнтів гідростатичного тиску внаслідок несинхронізованих коливань тиску 

у черевній порожнині і у манжетах пристрою.  

Завданням запропонованого нами методу є більш ефективна 

профілактика венозного тромбозу шляхом синхронізації коливань 

гідростатичного тиску у черевній порожнині та у компресійних манжетах на 

нижніх кінцівках. 

Поставлена задача вирішується тим, що пневматичний контур манжет 

сполучається через трійник з контуром черевної порожнини і лапароскопічним 

інсуфлятором (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5 Сполучення пневматичного контура компресійних манжет з 

інсуфлятором та черевною порожниною (пояснення в тексті). 

 

 За рахунок цього досягається синхронізація градієнтів тиску у венозній 

системі нижніх кінцівок та у системі нижньої порожнистої вени, що забезпечує 

рівномірний венозний відтік за рахунок фізіологічної діяльності серця та 

дихальних рухів діафрагми. 
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Спосіб виконують наступним чином: пневматичний контур манжет 

сполучають через трійник з контуром черевної порожнини і лапароскопічним 

інсуфлятором. При цьому коливання тиску у черевній порожнині під час 

лапароскопічної операції співпадають за амплітудою напрямком та часом з 

пневмокомпресійним тиском, вирівнюючи таким способом гідростатичні 

коливання у венозній системі. 

Таким чином, в порівнянні з відомими методами механічної 

профілактики тромботичних ускладнень, наш спосіб, сприяючи синхронізації 

коливань тиску у черевній порожнині та у венозній системі, дозволяє уникнути 

ризику тромбоемболічних ускладнень під час проведення лапароскопічних 

операцій. 

Даний спосіб має неінвазивний характер і є удосконаленням існуючого 

способу пневмокомпресії, тому може застосовуватися за тими ж показами. 

Отримано патент України на корисну модель (Пат. 80102, МПК А 61 В 

6/12. Спосіб синхронізації коливань тиску у черевній порожнині та венах 

нижніх кінцівок під час лапароскопічних хірургічних втручань у хворих з 

ризиком тромбоемболій /Ткачук-Григорчук О. О., Пюрик М. В. опубл. 

13.05.2013, Бюл. №9). 

Клінічна апробація даного способу профілактики ТЕУ проведена 30 

хворим на ЖКХ, які мали супутні захворювання вен нижніх кінцівок. 

Перед початком лапароскопічної операції хворим накладали компресійні 

манжети на обидві нижні кінцівки. Для паралельного нагнітання вуглекислого 

газу у черевну порожнину та у компресійні манжети використовували 

інсуфлятор ENDOFLATOR® CO2 SCB (KarlStorz Німеччина). 

Лапароскопічна холецистектомія проходила без особливостей. 

Відмічено, що наявність додаткового резервуару у вигляді компресійних 

манжет не лише не перешкоджає створенню робочого об`єму у черевній 

порожнині, але і сприяє стабілізації тиску у системі, згладжуючи коливання, 

які виникають при втраті газу за рахунок роботи аспіратора, чи при заміні 

інструментів. Після закінчення операції компресійні манжети заміняли на 
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імпульсну плантарну компресію апаратом «AV impulse system Kendall 6060» 

(TycoHealthcareGroup, USA). Профілактичну стимуляцію плантарної венозної 

помпи продовжували протягом 3-4 годин після операції, перевівши хворого у 

палату. Після цього активізували хворих, рекомендуючи активні рухи 

кінцівками та вставання з ліжка. 

Серед хворих, яким застосовували метод синхронізованої компресії 

нижніх кінцівок не спостерігали жодного випадку венозного тромбоемболізму, 

а також не було зафіксовано клінічно маніфестуючих проявів венозного 

тромбозу, чи наростання хронічної венозної недостатності.    

 Таким чином, враховуючи сучасні рекомендації щодо профілактики 

венозних тромботичних ускладнень, слід більш диференційовано обирати 

комбінацію протитромботичних профілактичних заходів. Оптимальним слід 

вважати поєднання фармакологічних та механічних методів профілактики. У 

групі хворих з високим ризиком кровотечі під час та після лапароскопічного 

втручання у якості профілактики тромботичних ускладнень слід застосовувати 

виключно механічну профілактику ВТЕ. Застосування інтраопераційної 

синхронізації компресії нижніх кінцівок з абдомінальним тиском а також 

імпульсної плантарної компресії у післяопераційному періоді виявляє більш 

тривалий позитивний вплив на стан венозної гемодинаміки.Механічні засоби 

профілактики ВТЕ є достатньо ефективними для хворих з низьким та середнім 

ризиком тромбоемболічних ускладнень. У хворих старшої вікової групи, а 

також у пацієнтів з надмірною масою тіла більш ефективним є застосування 

методу імпульсної плантарної компресії. 

 Результати дослідження, представлені у даному розділі опубліковані у 

статті: Порівняння ефективності різних способів профілактики 

тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних хірургічних втручаннях / 

І. М. Гудз, О. О. Ткачук-Григорчук //Галицький лікарський вісник. – 2013. - 

№1. – С.20-23. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

За останнє десятиліття ендоскопічні втручання з додаткових 

діагностичних маніпуляцій переросли в самостійний розділ загальної хірургії 

– ендохірургію[41, 43]. Прогрес технології холецистектомії перетворив її з 

складної порожнинної операції на ледве не амбулаторне втручання, яке за 

принципами ERAS стратегії потребує мінімуму підготовки та 

післяопераційного ведення. З огляду на це, багато сучасних дослідників не 

бачать необхідності у застосуванні будь-яких заходів профілактики венозного 

тромбоемболізму при плановій холецистектомії. Водночас, відносна 

нетривалість лапароскопічних холецистектомій та менша, у порівнянні з 

відкритою холецистектомією, травматичність роблять їх більш прийнятними 

по відношенню до хворих похилого та старечого віку, а також пацієнтів з 

супутніми захворюваннями та надмірною масою тіла. Вік хворого понад 40 

років та коморбідний фон, поряд з високим індексом маси тіла розглядаються 

як фактори, які є предикторами тромботичних ускладнень. 

Застосування при лапароскопічних втручаннях штучного 

пневмоперитонеуму висуває ряд нових проблем інтраопераційного та 

периопераційного моніторингу, зумовлених складним комплексом 

патофізіологічних процесів: змінами умов кровообігу у зв’язку з компресією   

нижньої порожнистої вени; абсорбцією введеного в черевну порожнину газу, 

положенням пацієнта на операційному столі, дією фармакологічних 

препаратів[14]. 

Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок і тромбоемболія легеневої артерії 

мають спільні патогенетичні коріння, являють собою одну з головних проблем 

здоров'я і є найбільш поширеними порушеннями системи кровообігу. 

Епідеміологічні дослідження показують, що в загальній популяції 

населення частота виникнення тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок 
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щорічно складає приблизно 160 на 100 000 чоловік з частотою фатальної 

тромбоемболії легеневих артерій 60 на 100000 населення [12, 13, 20]. 

Важливому соціальному значенню цієї проблеми присвячені численні 

епідеміологічні дослідження, які підтверджують широку розповсюдженість 

ТГВ нижніх кінцівок і його наслідків, а також пов'язану з ними смертність, 

інвалідизацію населення і значні економічні втрати, пов’язані з лікуванням цих 

хворих [3, 66, 78, 86]. 

Тромбози глибоких вен нижніх кінцівок є причиною ТЕЛА більш ніж в 

90 % випадків [55]. Тим не менш, справжня частота ТГВ залишається 

невідомою, оскільки в переважній більшості випадків він протікає 

безсимптомно [57, 80, 98]. 

У дослідженнях, що стосуються частоти венозного тромбозу, за даними 

різних авторів, клінічна симптоматика буває характерною у 3-6% 

прооперованих хворих. При фізикальному обстеженні, правильний діагноз 

вдається поставити в типових випадках захворювання, а частота діагностичних 

помилок при цьому досягає 50 % [17, 104, 109, 111]. 

Частота виникнення післяопераційних венозних тромбозів оцінена в 

багатьох дослідженнях. Вцілому, проведені дослідження демонструють, що 

вона не відповідає загальноприйнятій клінічній оцінці, а значно вища і складає 

в середньому 28-33 % [6, 9, 22, 26]. 

За даними різних авторів приблизно у 25 % хворих з  ТГВ гомілки, у 46 

% з поєднаним ТГВ гомілки і стегна і у 90-98 %, що перенесли 

іліофеморальний тромбоз, через 5-15 років розвивається посттромботична 

хвороба з хронічною венозною недостатністю аж до розвитку трофічних 

виразок. Як показали у своєму дослідженні C. I. Largerstedt et al. (1985), при 

відсутності антикоагулянтноі терапії частота рецидивів післяопераційного 

ТГВ досягає впродовж 3 міс. 29 % [145]. 

Найважче ускладнення венозного тромбозу - ТЕЛА, займає 2-3 місце за 

летальністю хірургічних хворих і становить 6-25 % післяопераційної 

летальності в хірургічних стаціонарах [7, 96, 122, 151]. 
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Аналіз великої кількості патологоанатомічного матеріалу показав, що у 

половини як прооперованих, так і неоперованих хірургічних хворих ТЕЛА 

залишилася не діагностованою протягом  життя [1, 59]. 

За даними різних досліджень, частота венозних тромбоемболічних 

ускладнень за 20 річний період залишилася практично незмінною, незважаючи 

на вдосконалення профілактичних заходів. Причинами цього вважаються: 

збільшення середнього віку населення, зростання числа хірургічних втручань, 

наявність нових, неврахованих факторів ризику, неадекватна ідентифікація 

популяцій ризику, недостатнє використання антитромботичної профілактики і 

відсутність ефективності  застосовуваної профілактики [82, 116, 118, 141]. 

Оцінка рівня впливу різних факторів ризику на розвиток ВТЕУ багато 

десятиліть є предметом обговорення в медичній літературі, оскільки адекватна 

профілактика ВТЕ взаємопов'язана з оцінкою факторів ризику [63, 69, 105, 

146]. 

Очевидно, необхідні тривалі дослідження, спрямовані на виявлення 

нових факторів ризику, удосконалення оцінки існуючого ризику і посилення 

захисту до їх впливу [60]. 

У наукових публікаціях описані фактори ризику розвитку венозного 

тромбозу після операції. Серед них деякі особливо актуальні у хворих, які 

піддаються лапароскопічним хірургічним операціям, зокрема: 

- уповільнення та/або порушення току крові (внаслідок 

пневмоперитонеуму, анестезії, локального здавлення судин; 

- фактор хірургічної травми – процесу, при якому неможливо уникнути 

швидкого викиду в кровотік тканинних факторів згортання крові на тлі  чого 

розвивається внутрішньосудинна активація системизгортання крові. 

Важлива роль надається  венозному стазу, венодилатуючій дії 

міорелаксантів, що призводять до порушення (мікротравм) ендотеліальної 

вистилки, особливо у венах нижніх кінцівок [80, 81]. 

Ряд негативних ефектів пов’язані безпосередньо з пневмоперитонеумом. 

Наслідки підвищеного внутрішньочеревного тиску мають принципове 
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значення, як під час операції, так і в ранньому послеопераційному періоді. При 

цьому спостерігається здавлення нижньої порожнистої вени з порушенням 

венозної циркуляції в її басейні, ішемія органів черевної порожнини, 

порушення серцевої діяльності у вигляді зниження серцевого викиду і 

серцевого індексу, здавлення легенів при піднятті діафрагми зі зменшенням 

залишкової ємності легень, збільшенням мертвого простору  з переходом в 

гіперкапнію [163, 164]. 

В дослідженнях M. Rist (2001) доведено, що пневмоперитонеум у 

пацієнтів з клінічними ознаками серцево-легеневої недостатності призводить 

до значного навантаження на серце через збільшення рефрактерної фази 

скорочення шлуночків і зниження серцевого викиду [155]. 

 Підвищення ВЧТ при пневмоперитонеумі позначається на функції 

дихальної та серцево-судинної системи [150].  

Вісцеральний кровотік при пневмоперітонеумі знижується за рахунок 

механічної компресії судин, гуморального впливу (підвищення рівня 

вазопресину) гіперкапнії, як наслідок СО2 - пневмоперитонеуму. Тому важливо 

використовувати можливості моніторингу гемодинаміки для запобігання цих 

порушень [150]. 

Водночас, у практичній роботі, хірурги мало уваги приділяють 

моніторингу порушень венозної гемодинаміки та заходам оптимальної 

профілактики венозних тромботичних ускладнень саме при лапароскопічних 

хірургічних операціях. 

Ретроспективне та проспективне вивчення післяопераційних ускладнень 

при лапароскопічній холецистектомії [42] показало, що значна частина з них 

були зумовлені збільшенням ризику тромбоемболічних ускладнень через 

напружений пневмоперитонеум. Особливо небезпечним фактором зростання 

ризику ускладнень є надмірна маса тіла, яка сама по собі підвищує ризик 

венозного тромбозу, а крім того супроводжується більшою тривалістю 

лапароскопічних операцій та необхідністю пневмоперитонеуму з більш 

високими показниками інтраабдомінального тиску [46]. 
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Клінічні протоколи профілактики тромбоемболічних ускладнень після 

лапароскопічних втручань включають еластичне бинтування нижніх кінцівок 

та введення антикоагулянтів, однак застосування вказаних заходів базується на 

недосконалих підходах і є однотипним для всіх хворих. Зростання ризику 

кровотечі часто стримує призначення антикоагулянтів і заходи 

протитромботичної профілактики нівелюються [24]. 

Національний протокол антитромботичної профілактики передбачає 

оцінку ризику ТЕУ лише за віком, масою тіла та фактом виконання 

лапароскопічної операції. При цьому не враховується тривалість операції, 

наявність гострого запалення жовчного міхура, перитоніту чи панкреатиту. 

Відсутні рекомендації про особливості тромбопрофілактики при наявності 

жовтяниці чи при ознаках підвищеної схильності до кровотечі. Дещо більше 

оціночних критеріїв містить шкала Caprini, однак і вона не є адаптованою до 

хворих з жовчекамяною хворобою. Внаслідок цього, більшість хірургів 

обирають варіант антитромботичної тактики емпірично, базуючись лише на 

власному досвіді. 

Значна кількість досліджень несприятливого впливу 

пневмоперитонеуму на венозний кровотік переважно базується на статичних 

експериментальних дослідженнях, де вивчається вплив високого 

перитонеального тиску на ті чи інші показники різних функціональних систем 

та органів. Однак ми не виявили жодного дослідження, де б вивчали динамічні 

коливання тиску СО2, які ми спостерігаємо під час операції. Адже саме різкі та 

високоамплітудні зміни тиску, які виникають внаслідок змін мязевого тонусу, 

робочих моментів: заміни інструментів, роботи аспіратора, завнішнього тиску 

на черевну стінку і т. ін. мають найбільший несприятливий вплив на басейн 

нижньої порожнистої вени викликаючи ефект гідродинамічного «удару» та 

відповідну реакцію ендотелію судинного русла. 

Останнім часом зявилися нові методи механічної профілактики венозних 

тромбозів нижніх кінцівок, які базуються на переміжній плантарній чи 

циркулярній компресії і, імітуючи фізіологічний механізм венозної помпи, 
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забезпечують значне прискорення венозного кровотоку [40]. Однак 

застосування цих методів досі не стандартизоване, не має відпрацьованих 

алгоритмів та показань до їх застосування.  

Тому, необхідним вирішенням названих завдань стала розробка 

технології адаптації пневмоперитонеуму до індивідуального стану венозної 

системи хворого, а також опрацювання та удосконалення методів комплексної 

профілактики венозних тромбозів нижніх кінцівок. 

Нами проведено дослідження з метою вивчення особливостей порушень 

венозної гемодинаміки у нижніх кінцівках як можливого фактора ризику 

виникнення тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів, що підлягають 

оперативним лапароскопічним втручанням та оцінки ефективності заходів 

моніторингу та профілактики даних ускладнень. 

Ретроспективна частина дослідження за матеріалами клініки ОКЛ з 2010 

по 2012 рік виявила, що частота тромбоемболічних ускладнень після 

проведених понад 3000 лапароскопічних операцій не перевищила 0,5 %. Цей 

показник, однак дещо вищий ніж аналогічний після відкритих абдомінальних 

хірургічних операцій, який складає 0,3 %. Ці дані підтверджують, що 

лапароскопічні операції, попри малоінвазивний характер, все ж 

супроводжуються факторами, які підвищують ризик тромбозів вен нижніх 

кінцівок. 

Дані кількох добре спланованих досліджень підпверджують, що ризик 

тромбоемболічних ускладнень при проведенні лапароскопічних хірургічних 

втручань не є надто значним [32, 33, 41]. Згідно цих досліджень, частота таких 

ускладнень досягає 1-2 %. Однак, на думку авторів, потенційна серйозність 

наслідків таких ускладнень аж до летальних інцидентів зумовлює необхідність 

застосування профілактичних заходів. Дослідники цієї проблеми звертають 

увагу на важливості мультимодального підходу до профілактики. Адже 

застосування антикоагулянтних препаратів у периопераційному періоді 

суттєво збільшує ризик геморагічних ускладнень, які також належать до 

серйозних. З іншого боку, суттєве місце у патогенезі венозного 
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тромбоемболізму, пов’язаного з лапароскопічною хірургією, належить не 

стільки гемостазіологічним розладам, скільки порушенням венозного 

повернення внаслідок пневмоперитонеуму та положення хворого на 

операційному столі. 

На підставі матеріалів ретроспективного дослідження ми 

проаналізували, наскільки відповідають ризики ВТЕ розраховані згідно 

національного протоколу, та за критеріями Caprini. Виявилося, що ця 

відповідність лише часткова. Так, частина хворих, які мали підвищений ризик 

геморагічних ускладнень, кровоточивість троакарних проколів та ложа 

жовчного міхура при розрахунку кількості балів за Caprini навпаки потрапляли 

до групи підвищеного ризику ТЕУ. Це спонукало нас до створення кількох 

додаткових критеріїв, які доповнювали шкалу Capriniі і дозволили оптимально 

визначити профілактичну тактику. Зокрема ми врахували наявність запального 

синдрому, жовтяниці, тривалості операції та ознак підвищеного ризику 

геморагічних ускладнень. Доповнена нами шкала Caprini+ може 

застосовуватися у практиці для об`єктивного вибору комплексу 

профілактичних заходів щодо ТЕУ у хворих на ЖКХ яким проводиться 

лапароскопічна холецистектомія. 

Одним з завдань нашого дослідження було вивчення гемостазіологічних 

розладів у залежності від форми калькульозного холециститу, тривалості та 

травматичності лапароскопічної операції та низки інших факторів. При 

дослідженні коагулограми та тромбоеластограми у групі хворих з хронічним 

калькульозним холецититом коливання середніх величин усіх показників не 

виявили достовірних відхилень від норми. Лише при довготривалих 

холецистектоміях (понад 1 год) спостерігали певне зростання АЧТЧ та 

прискорення кінетики формування згустка крові на ТЕГ. Таким чином, 

матеріали нашого дослідження підтверджують, що коротка планова 

холецистектомія при хронічному калькульозному холециститі при відсутності 

додаткових факторів ризику не потребує застосування комплексної 

профілактичної антитромботичної тактики. 
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Ретроспективний аналіз відношення шансів ТЕУ вивив, що вагомими 

предикторами даних ускладнень є наявність гострого запалення жовчного 

міхура. Діагноз гострого холециститу супроводжується зростанням шансів 

ТЕУ у 3 рази. Ці дані були підтверджені і результатами проспективного етапу 

дослідження. Застосування варіаційного та кореляційного аналізу виявило 

чітку закономірність: коагуляційний потенціал показників гемостазу зростає 

паралельно з збільшенням тривалості операції, так і у групі хворих з «важкою» 

холецистектомією. Основним фактором, який призводить до зростання 

коагуляційного потенціалу є, як видно з наших результатів, дегідратаційний 

синдром. Цей висновок підтверджується і типовим характером кінетики 

формування згустка крові на ТЕГ. Зростає як швидкість ініціації 

тромбоутворення, так і похідна щільності згустка – кут r. Таким чином, 

наявність гострого холециститу, тривалість операції понад 1 год, зневодненя, 

наявність додаткових предикторів тромбоемболічних ускладнень, повязаних з 

віком, надмірною вагою та супутніми захворюваннями потребує обов`язкового 

застосування комплексної профілактики ТЕУ включаючи гемодилюцію, 

антикоагулянти та механічні засоби профілактики. 

Аналіз гемостазіологічних показників у хворих на механічну жовтяницю 

не має аналогів у літературі. Відомо, що механічний блок жовчевідтоку за 

рахунок обмеження всмоктування вітаміну К у кишечнику сприяє зниженню 

синтезу протромбіну у печінці. 

Наші результати підтвердили гіпокоагуляційний тренд динаміки 

гемостазіологічних параметрів при механічній жовтяниці. Як показники 

коагулограми, так і інтегральні показники ТЕГ виявили сповільнення початку 

тромбоутворення та зниження щільності згустка крові. Це підтверджується і 

клінічними спостереженнями, які вказують на підвищений ризик геморагічних 

ускладнень у таких хворих. Тому фармакологічний компонент 

антитромботичної профілактики – антикоагулянти як прямої, так і непрямої дії 

для таких хворих не показані. Однак клінічні ефекти механічної стимуляції 
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венозного відтоку можуть мати позитивний вплив на динаміку одужання і тому 

потребують подальшого вивчення. 

Патогенетичний механізм впливу підвищеного внутрішньочеревного 

тиску на тромбоутворення у басейні нижньої порожнистої вени майже не 

досліджений. Зокрема, ми не виявили робіт про ендотеліальні дисфункції при 

лапароскопічних операціях. Намагаючись заповнити цей пробіл ми при 

висловили гіпотезу, що пневмоперитонеум обмежуючи венозне повернення з 

басейну нижньої порожнистої вени створює напруження зсуву венозного 

ендотелію викликаючи активацію тригерних факторів тромбозу, зокрема Р-

селектину. Р-селектин є фізіологічним маркером ендотеліально-лейкоцитарної 

адгезії. Відомо, що цей глікопептид взаємодіючи з L-селектином, який 

активується на поверхні лімфоцитів відповідальний за феномен «роллінгу» 

лейкоцитів, який вважають передвісником тромбозу [18, 47]. Ми визначали 

концентрацію сироваткової фракції – sP-селектину у венозній крові хворих, які 

перенесли лапароскопічну холецистектомію. Виявлено, що зростання 

концентрації sP- селектину має сильний кореляційний зв`язок з тривалістю 

операції та з бальною оцінкою за шкалою Caprini. Отримані результати 

підтверджують нашу гіпотезу про та, що ендотеліальна дисфункція виникає у 

басейні нижньоі порожнистої вени внаслідок тривалого пневмоперитонеуму і 

навіть при відсутності клінічних проявів ТЕУ вказує на зростання ризику 

ускладнень. Наявність ендотеліальної дисфункції підтверджується зниженням 

показника ендотелійзалежної вазодилятації. 

Нами проведене дослідження характеру коливань тиску у черевній 

порожнині під час лапароскопічної операції. З цією метою проводилася 

графічна реєстрація динаміки тиску у черевній порожнині. Виявлено три 

характерні типи манометричної кривої. Незважаючи на автоматичну корекцію 

тиску у черевній порожнині сучасними інсуфляторами, у ряді випадків все ж 

трапляються пікові підвищення показника тиску до 20-25 мм рт. ст., а також 

великоамплітудні коливання при нестабільній міорелаксації. Припускаємо, що 

такий характер коливань тиску може збільшувати ризик тромботичних та 
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тромбоемболічних інцидентів. Нами не виявлено у літературі подібних 

досліджень. 

На проспективному етапі дослідження було проведено вивчення впливу 

підвищеного внутрішньочеревного тиску на пікову швидкість та об`єм 

венозного кровоплину на відповідних магістральних венах. Доплерографічна 

реєстрація вказує на суттєву залежність венозного повернення як від 

внутрішньочеревного тиску при пневмоперитонеумі, так і від положення 

хворого на операційному столі з опущеним ніжним кінцем (положення 

Фовлера). Результати нашого дослідження відповідають подібним 

результатам, отриманим іншими дослідниками [33, 41, 89]. Таким чином, 

підтверджується, що лапароскопічні операції супроводжуються додатковими 

предикторами ризику тромбоемболічних ускладнень. 

У звязку з виявленими закономірностями, вважаємо, що патогенетичним 

напрямком профілактики тромбоемболічних подій при лапароскопічних 

операціях слід визнати саме механічні засоби, до яких належать різного виду 

компресійні пристої, зокрема еластичне бинтування нижніх кінцівок, 

еластична компресія пневматичними панчохами, а також відносно новий 

високотехнологічний метод імпульсної плантарної компресії. 

Одним з пристоїв, впроваджений нами під час лапароскопічних операцій 

– апарат «AV impulse system Kendall 6060» (Tyco Healthcare Group, USA). Цей 

ефективний та легкокерований механічний помповий пристрій за рахунок 

використання фізіологічної компресії плантарного венозного сплетення значно 

прискорює венозний кровотік, є прийнятним для пацієнта та медперсоналу. 

Метод призначений для застосування у тривало іммобілізованих пацієнтів. 

Нами не виявлено літературних згадок про його застосування інтраопераційно. 

Ми порівняли метод імпульсної плантарної компресії з класичним 

профілактичним заходом – еластичним бинтуванням нижніх кінцівок. 

Оцінювали можливість збільшення швидкості венозного повернення з кожним 

циклом за рахунок стиснення ніг, ступінь збільшення швидкості, залежність 
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зміни швидкості кровотоку від статі, віку та індексу маси тіла, ступінь 

дискомфорту та прийнятності методу для пацієнта. 

Виявлено, що як еластичне бинтування нижніх кінцівок, так і метод 

імпульсної плантарної компресії спричинює зростання швидкості венозного 

кровотоку, що розцінюється як ознака профілактичної ефективності методів. 

Ступінь приросту швидкості кровотоку залежить від калібру вени і від методу 

профілактики. Так на задній великогомілковій вені метод ІПК забезпечує 

одинадцятиразовий приріст даного показника, тоді, як при еластичному 

бинтуванні спостерігається лише п’ятиразовий приріст. Одночасно на 

підколінних венах отримано триразовий приріст при ІПК та дворазовий 

приріст при ЕБ.  

Дослідження не виявило суттєвих відмінностей між приростом 

венозного кровотоку у залежності від гендерного фактора. Однак 

кореляційний аналіз показав, що у хворих старшої вікової групи та у хворих з 

збільшенням індексу маси тіла ефективність еластичного бинтування 

знижується, тоді як при застосуванні ІПК зниження ефективності з 

збільшенням віку та зростанням маси тіла не відмічено. 

Оцінка дискомфорту та больових відчуттів при застосуванні обох 

методів профілактики тромбоемболічних ускладнень вказує на вцілому 

задовільну сприйнятливість цих методів. Ступінь дискомфорту при обох 

методах коливався від 3 до 4 за 10-бальною шкалою, що дозволяє оцінити їх як 

рівноцінні за даним показником. 

Таким чином, якщо багато авторів рекомендують механічні методи 

тромбопрофілактики як доповнення до  медикаментозної профілактики [1, 8, 

14, 15, 20], наші дослідження дають підставу рекомендувати механічну 

профілактику, як основну для хворих яким проводиться лапароскопічна 

холецистектомія. 

Серед відомих методів класичним є еластичне бинтування нижніх 

кінцівок. Новим ефективним методом є застосування імпульсної плантарної 

компресії. Порівняння обох методів виявило їх ефективність, зручність у 
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використанні та прийнятність для хворих. Водночас слід зауважити, що метод 

імпульсної плантарної компресії є більш ефективним у цілому і значно 

ефективнішим при використанні у хворих старших вікових груп та у хворих з 

високим індексом маси тіла. 

Нами запропоновано удосконалення відомого методу переміжної 

пневмокомпресії нижніх кінцівок, яке полягає у синхронізації компресійного 

навантаження у компресійних манжетах з коливаннями тиску у черевній 

порожнині. З цією метою слід об`єднати в один пневматичний контур 

інсуфлятор, черевну порожнину та пневматичні манжети на нижніх кінцівках. 

На дане нововведення отримано два патенти України на корисну модель 

«Спосіб синхронізації коливань тиску у черевній порожнині та венах нижніх 

кінцівок під час лапароскопічних хірургічних втручань у хворих з ризиком 

тромбоемболій» (u 2012 14142) та «Спосіб профілактики венозних тромбозів 

нижніх кінцівок під час лапароскопічних хірургічних втручань» (u 2012 14123).  

На нашу думку, це удосконалення дозволить запобігти небажаним градієнтам 

тиску у системі нижньої порожнистої вени і дозволить компенсувати 

негативний ефект пневмоперитонеуму.  

 Таким чином, результати нашого дослідження дають підставу більш 

диференційовано обирати комбінацію протитромботичних профілактичних 

заходів. Опрацьований нами алгоритм профілактики ВТЕ у хворих, яким 

проводиться лапароскопічна холецистектомія (рис. 7.1) базується на 

модифікованій шкалі Caprini. У групі хворих з мінімальним ризиком ВТЕ 

тромбопрофілактика не показана. В інших групах оптимальним слід вважати 

поєднання фармакологічних та механічних методів профілактики. А у групі 

хворих з високим ризиком кровотечі під час та після лапароскопічного 

втручання у якості профілактики тромботичних ускладнень слід застосовувати 

виключно механічну профілактику ВТЕ. Даний алгоритм дозволяє 

індивідуалізовано обрати оптимальну комбінацію тромбопрофілактичних 

засобів у залежності від кожної клінічної ситуації.  
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Таблиця 7.1 

Алгоритм профілактики венозного тромбоемболізму у хворих, яким 

проводиться лапароскопічна холецистектомія (модифікована шкала J. A. 

Caprini) 

1 бал 2 бали 

□ Лапароскопічна холецистектомія 

до 1 год 

□ Гострий недеструктивний 

холецистит 

□ Нерівномірний 

пневмоперитонеум 

□ Вік 41-60 років 

□ Набряк нижніх кінцівок 

□ Варикозні вени 

□ Індекс маси тіла більше 25 кг/м2 

□ Сепсис (давністю до 1 міс.) 

□ Серйозне захворювання легенів 

(у т.ч. пневмонія давністю до 1 

міс.) 

□ Прийом оральних 

контрацептивів, гормонозамістна 

терапія 

□ Вагітність і посляпологовий 

період (до 1 міс.) 

□ В анамнезі: мертвонародження, 

викидні (> 3), передчавсні пологи з 

токси¬козом або затримка 

внутрішньоутробного розвитку 

□ Гострий інфаркт міокарду 

□ Хронічна серцева недостатність 

(давністю до 1 міс.) 

□ Запальні захворювання товстої 

кишки в анамнезі 

□ Велике хірургічне втручання 

давністю до 1 міс. в анамнезі 

□ Хронічна обструктивна хвороба 

легень 

□ Вік 61-74 роки 

□ Лапароскопічна холецистектомія більше 

1 год 

□ Гострий деструктивний холецистит 

□ Гострий панкреатит 

□ Злоякісний новоутвір 

□ Ліжковий режим більше 72 год 

□ Катетеризація центральних вен 

3 бали 

□ Вік старший  75 років 

□ Особистий анамнез ВТЕ 

□ Сімейний анамнез ВТЕ 

□ Тромбофілія 

5 балів 

□ Інсульт (давністю до 1 міс.) 

□ Множинна травма (до 1 міс.) 

□ Перелом кісток стегна і гомілки 

(давністю до 1 міс.) 

 

- 1 бал 

□ Механічна жовтяниця 

□ Нестабільний гемостаз ложа жовчного 

міхура 

□ Кровоточивість троакарних проколів 

Стратифікація ризику: Заходи профілактики: 

□ Низький ризик: 0-1 бал  

□ Помірний ризик: 2 бали 

□ Високий ризик: 3-4 бали 

□ Украй високий ризик: 5 і більше  

□ профілактика не потрібна  

□ застосування механічних засобів 

□ механічні засоби профілактики + НМГ  

□ механічні засоби профілактики + НМГ у 

високих дозах + гемодилюція 
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Даний алгоритм не суперечить ні традиційній шкалі J.A.Caprini ні 

прийнятому в Україні національному консенсусу, однак оптимізує вибір 

методу профілактики ВТЕ враховуючи специфічні особливості хворих, яким 

проведені лапароскопічні операції. 

Застосування інтраопераційної синхронізації компресії нижніх кінцівок 

з абдомінальним тиском а також імпульсної плантарної компресії у 

післяопераційному періоді виявляє більш тривалий позитивний вплив на стан 

венозної гемодинаміки і забезпечує покращення якості життя у 

післяопераційному періоді. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі наведені теоретичні узагальнення і нове 

вирішення проблеми профілактики тромбоемболічних ускладнень після 

лапароскопічних хірургічних втручань, яке включає доповнення уявлень про 

фактори ризику венозного тромбоемболізму, визначення закономірностей 

впливу пневмоперитонеуму на венозну гемодинаміку та ролі ендотеліальної 

дисфункції як предиктора даного ускладнення а також напрямки оптимізації 

хірургічної тактики та покращення профілактичних заходів. 

1. Серед хворих, які перенесли лапароскопічні холецистектомії частота 

діагностованих тромбоемболічних ускладнень не перевищує 0,5 %. У 

структурі переважають тромбози глибоких вен та варикофлебіти. Реальна 

кількість ускладнень є однак істотно вищою за рахунок субклінічних форм. 

Гострий холецистит та наявність венозної патології в анамнезі збільшують 

імовірність тромбоемболічних ускладнень у 3-5 разів. 

2. Для індивідуалізації оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень слід 

використати шкалу Caprini, доповнивши її додатковими показниками 

тривалості операції, наявності запального та дегідратаційного синдрому, 

обтураційної жовтяниці, особливостей пневмоперитонеуму, а також ознак 

підвищеної кровоточивості.  

3. При неускладненому хронічному калькульозному холециститі, 

лапароскопічна холецистектомія має незначний вплив на гемостазіологічні 

показники, однак, тривалість лапароскопічної операції понад 1 годину слід 

віднести до факторів, які збільшують ризик венозних тромботичних 

ускладнень, що підтверджується вкороченням АЧТЧ та збільшенням 

сироваткової концентрації sP-селектину на 30-50 %. Рівень sP-селектину 

корелює з ступенем ризику тромбоемболічних ускладнень за індексом Caprini. 

Суттєве зростання коагуляційного потенціалу спостерігається у хворих на 

гострий холецистит з синдромом дегідратації. Об`єктивним критерієм 
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призначення антитромботичної профілактики може бути показник 

післяопераційного приросту АЧТЧ (ΔАЧТЧ) більше 5 с, показник ΔМНВ 

більше 0,4. У хворих на ЖКХ з синдромом жовтяниці спостерігається 

схильність до гіпокоагуляції, одночасно зростає ризик геморагічних 

ускладнень, що вимагає корекції периопераційної лікувальної тактики у 

напрямку обмеження антитромботичної профілактики лише механічними 

засобами та утримання від призначення антикоагулянтів. 

4. Аналіз характерних типів кривих абдомінального тису під час 

лапароскопічних холецистектомій вказує, що майже у 10 % випадків 

спостерігається розширення амплітудного діапазону понад 2 кПа, що має 

несприятливий вплив на венозну гемодинаміку. Доплерографічне дослідження 

вказує, що переведення хворого в положення Фовлера (30 градусів) при тиску 

в черевній порожнині 10-12 мм рт. ст. призводить до двохкратного зниження 

пікової швидкості кровотоку в стегновій вені, а при тиску 12-14 мм рт. ст. у 20 

% хворих спостерігається зупинка кровотоку по стегновій вені.  

5. Як еластичне бинтування нижніх кінцівок, так і інтраопераційне 

застосування ІПК спричинює зростання швидкості венозного кровотоку. 

Ступінь приросту швидкості кровотоку залежить від калібру вени і від методу 

профілактики і коливається від дворазового до одинадцятиразового при 

плантарній компресії та від півтораразового до п`ятиразового при еластичному 

бинтуванні. Метод ІПК є більш ефективним, особливо при використанні у 

хворих старших вікових груп та у хворих з високим індексом маси тіла. 

6. Запропонований метод оптимізації профілактики тромбоемболічних 

ускладнень під час лапароскопічних хірургічних втручань полягає у 

синхронізації коливань абдомінального тиску та зовнішньої компресії нижніх 

кінцівок дозволяє повністю компенсувати негативний вплив 

пневмоперитонеуму на венозне повернення у басейні нижньої порожнистої 

вени. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

1. Оцінку ризику тромбоемболічних ускладнень у хворих на 

жовчекам`яну хворобу доцільно доповнити модифікованою шкалою Caprini. 

При результаті менше 3-х балів слід обмежитися лише механічними заходами 

профілактики тромбоемболічних ускладнень. При оцінці 3-5 балів необхідною 

є фармакологічна профілактика у режимі профілактичних доз антикоагулянтів 

до виписки зі стаціонару. При результаті понад 5 балів механічна профілактика 

поєднується з фармакологічною у режимі субмаксимальних доз протягом 5-7 

днів. 

У хворих з високим ризиком післяопераційної кровотечі, механічні 

методи профілактики є пріоритетними. 

2. У хворих з підвищеним ризиком венозного тромбоемболізму (2 і 

більше балів за шкалою Caprini) при виконанні лапароскопічної 

холецистектомії слід застосовувати способи холецистектомії, які зменшують 

тривалість операції. Зокрема слід посилити операційну бригаду більш 

кваліфікованим персоналом, обмежити виконання симультанних операцій, 

застосовувати оптимальну кількість троакарних проколів і т. ін. 

3. З метою зниження ступеня ризику венозного тромбоемболізму у 

хворих на гострий холецистит з синдромом дегідратації слід у 

передопераційному періоді проводити адекватну інфузійну регідратаційну 

терапію з моніторингом ступеня дегідратації за пробою П. І. Шелестюка. 

4. При виконанні лапароскопічних операцій у хворих з високим ризиком 

венозного тромбоемболізму слід уникати швидкого темпу інфуфляції 

вуглекислого газу, обмежувати максимальні показники тиску у черевній 

порожнині рівнем 10-12 мм рт. ст. та забезпечувати стабільну міорелаксацію з 

метою мінімальних коливань абдомінального тиску. 

5. Серед механічних методів профілактики тромбоемболічних 

ускладнень оптимальними є інтраопераційна імпульсна плантарна компресія, 
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та запропонований метод синхронізації інтраабдомінального тиску та 

компресійного тиску у компресійних пристроях на нижніх кінцівках. 
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