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Ми порівняли метод ІПК 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 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 ІПК 
спричинює зростання швидкості венозного кровотоку, що розцінюється як ознака 
профілактичної ефективності методів. За нашими даними, ступінь приросту 
швидкості кровотоку залежали 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 еластичному бинтуванні. Дослідження 
не виявило суттєвих відмінностей між приростом венозного кровотоку у 
залежності від статевого 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 в цілому 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 національні клінічні протоколи (Наказ МОЗ України від 
15.06.2007 №329) рекомендують механічні методи тромбопрофілактики як 
доповнення до медикаментозної профілактики, наші дослідження дають підставу 
рекомендувати механічну профілактику, як основну для хворих яким проводиться 
лапароскопічна холецистектомія.

Нами запропоновано удосконалення відомого методу переміжної 
пневмокомпресії нижніх кінцівок, яке полягає в синхронізації компресійного 
навантаження в 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 позитивне рішення про видачу патенту 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). За нашими даними, це удосконалення 
дозволяє запобігти небажаним градієнтам тиску у системі нижньої порожнистої 
вени і компенсувати негативний ефект пневмоперитонеуму.

Таким чином, результати нашого дослідження дають підставу більш 
диференційовано обирати комбінацію протитромботичних профілактичних 
заходів. Оптимальним слід вважати поєднання фармакологічних та механічних 
методів профілактики. А у групі хворих з високим ризиком кровотечі під час та 
після лапароскопічного втручання в якості профілактики тромботичних 
ускладнень слід застосовувати виключно механічну профілактику ВТЕ.




















