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Лікування гострої фази  
тромбоемболії легеневої артерії
Антикоагулянти

Пацієнтам із гострою тромбоемболією легене-
вої артерії (ТЕЛА) рекомендовано призначення 
антикоагулянтної терапії не менш ніж на 3 міс для 
запобігання рецидиву та ранній смерті. Протягом 
перших 5 — 10 днів призначають парентеральні 
антикоагулянти — нефракціонований гепарин, 
низькомолекулярні гепарини або фондапаринукс 
(табл. 1). Паралельно починають лікування ораль-
ними антагоністами вітаміну К (АВ-К) або одним 
із нових оральних антикоагулянтів (ривароксабан, 
дабігатран, апіксабан, едоксабан). За даними дослі-
джень, нові оральні антикоагулянти не менш ефек-
тивні і, ймовірно, безпечніші щодо лікування 
венозних тромбозів, ніж стандартна терапія із 
застосуванням гепарину та АВ-К [1, 7, 10, 35].

Тромболітична терапія
Тромболітична терапія гострої ТЕЛА (табл. 2 — 4) 

дає змогу відновити перфузію набагато швидше, 
ніж застосування антикоагулянтів із нефракціоно-
ваним гепарином [17]. Рання ліквідація обструкції 
легеневої артерії (ЛА) швидко зменшує тиск і опір 
судин у ЛА, що поліпшує функцію правого шлу-

ночка (ПШ). Тромболітична терапія найефективні-
ша в разі її застосування протягом 48 год після 
появи симптомів, але вона може бути корисною 
протягом 6 — 14 днів від початку ТЕЛА [14].

Протипоказання до тромболітичної терапії

Абсолютні протипоказання (можуть стати від-
носними в пацієнтів із високим ризиком ТЕЛА, що 
загрожує життю):
 · геморагічний інсульт або інсульт невідомого по-

ходження протягом будь-якого часу до розви-
тку ТЕЛА;

 · ішемічний інсульт протягом останніх 6 міс;
 · пошкодження центральної нервової системи або 

новоутворення;
 · нещодавні тяжкі травми, хірургічні втручання, 

травми голови протягом останніх 3 тиж;
 · шлунково-кишкові кровотечі протягом остан-

нього місяця;
 · відомий ризик кровотечі.

Відносні протипоказання:
 · транзиторна ішемічна атака протягом останніх 

6 міс;
 · терапія оральними антикоагулянтами;
 · вагітність, тиждень після пологів;
 · неможливість компресії місця пункції;
 · травматична реанімація;
 · рефрактерна гіпертензія (систолічний артері-

альний тиск > 180 мм рт. ст.);
 · захворювання печінки, що прогресує;
 · інфекційний ендокардит;
 · активна пептична виразка.

На час призначення стрептокінази або урокінази 
інфузію нефракціонованого гепарину припиняють, 
але його введення може бути продовжене на час 
інфузії rtPA. У пацієнтів, яким було призначено 
низькомолекулярний гепарин або фондапаринукс 
до початку тромболізису з огляду на ризик крово-
течі, асоційований із тромболізисом, та можливу 
потребу негайного припинення антикоагулянтної 
дії гепарину, доцільне застосування нефракціонова-
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ного гепарину протягом кількох годин після закін-
чення тромболізису до подальшого продовження 
терапії низькомолекулярним гепарином або фонда-
паринуксом. У таких випадках наступне введення 
нефракціонованого гепарину відтерміновують на 
12 год після останньої ін’єкції низькомолекулярно-
го гепарину в разі його призначення двічі на добу та 
на 24 год після останньої ін’єкції низькомолекуляр-
ного гепарину або фондапаринуксу в разі їхнього 
призначення один раз на добу.

Хірургічна емболектомія
Легеневу емболектомію застосовують у пацієн-

тів із високим ризиком ТЕЛА та в деяких пацієнтів 
із проміжним-високим ризиком (див. табл. 3, 4). За 
умови своєчасного її проведення (до розвитку зна-
чних порушень гемодинаміки) періопераційна 
летальність становить до 6 % [6]. Передоперацій-
ний тромболізис збільшує ризик кровотечі, але це 
не належить до абсолютних протипоказань до 
хірургічної емболектомії [4].

Ендоваскулярне лікування
Основна мета ендоваскулярного лікування (див. 

табл. 3, 4) — видалення обструктивного тромбу з 
ЛА для кращого відновлення функції ПШ, змен-
шення симптомів і збільшення виживаності [15]. 
Для пацієнтів з абсолютними протипоказаннями 
до тромболітичної терапії існують такі варіанти 
інтервенційних втручань: фрагментація тромбу 
катетером типу «пігтейл» або балонним катетером; 
реолітична тромбектомія за допомогою гідродина-
мічних катетерних пристроїв; тромбектомія аспіра-
ційним катетером; ротаційна тромбектомія. У паці-
єнтів без абсолютних протипоказань до тромболі-
зису бажано застосовувати катетер-спрямований 
або фармакомеханічний тромболізис.

Венозні фільтри
За даними обсерваційних досліджень, імпланта-

ція венозного фільтра може зменшити рівень 
смертності в гостру фазу ТЕЛА в пацієнтів з абсо-
лютними протипоказаннями до антикоагулянтів 
та в пацієнтів із доведеним рецидивом ТЕЛА на тлі 
лікування антикоагулянтами (табл. 5) [28].

Т а б л и ц я  1
Низькомолекулярні гепарини та фондапаринукс  
для лікування ТЕЛА

Препарат Дозування Інтервал

Еноксапарин
1,0 мг/кг або
1,5 мг/кг*

Кожні 12 год
1 раз на добу*

Тинзапарин 175 Од/кг 1 раз на добу

Далтепарин 
100 МО/кг або
200 МО/кг

Кожні 12 год#

1 раз на добу

Фондапаринукс
5 мг (маса тіла < 50 кг)
7,5 мг (маса тіла 50 — 100 кг)
10 мг (маса тіла > 100 кг)

1 раз на добу

Усі препарати призначають підшкірно.

* Ін’єкцію еноксапарину в дозі 1,5 мг/кг один раз на добу затверджено 
для стаціонарного лікування ТЕЛА в США та в інших країнах, але не у 
всіх державах Європейського Союзу.
# У пацієнтів з онкологічними захворюваннями далтепарин призначають 
у дозі 200 МО/кг (максимум 18000 МО) один раз на добу протягом 
1  міс, у подальшому 150 МО/кг один раз на добу протягом 5 міс.  
Після цього антикоагулянти разом з антагоністами вітаміну К або 
низькомолекулярні гепарини призначають на невизначений термін  
або до радикального лікування онкологічного захворювання.

Т а б л и ц я  2
Тромболітична терапія ТЕЛА

Стрептокіназа

250 000 МО протягом 30 хв 
(навантажувальна доза) з подальшим 
уведенням 100 000 МО/год протягом 
12 — 24 год

Прискорена схема:  
1,5 млн МО протягом 2 год

Урокіназа

4400 МО/кг протягом 10 хв 
(навантажувальна доза) з подальшим 
уведенням 4400 МО/кг щогодини 
протягом 12 — 24 год

Прискорена схема:  
3 млн МО протягом 2  год

rtPA
100 мг протягом 2 год або 0,6 мг/кг 
протягом 15 хв (максимум дози 50 мг)

rtPA — рекомбінантний активатор тканинного плазміногену.

Т а б л и ц я  3
Рекомендації з лікування гострої фази ТЕЛА в пацієнтів із шоком та гіпотензією

Рекомендації Клас 1 Рівень 2 Джерело

Внутрішньовенне введення нефракціонованого гепарину в пацієнтів із високим ризиком ТЕЛА 
потрібно починати негайно

I С

Рекомендоване проведення тромболітичної терапії I В 39 

Пацієнтам, які мають протипоказання до тромболітичної терапії, або за відсутності ефекту від 
неї рекомендована хірургічна тромбектомія 

I С 26 

Ендоваскулярні перкутанні втручання можуть бути альтернативою хірургічній тромбектомії  
в пацієнтів із протипоказаннями до тромболітичних засобів або в разі їхньої неефективності 3 IIa С

Тут і далі: 1 клас рекомендацій; 2 рівень доказів.
3 За наявності в лікувальній установі відповідного досвіду та ресурсів.
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Терапевтичні стратегії
Алгоритм вибору стратегії лікування гострої 

ТЕЛА залежно від ступеня ризику представлений 
на рис. 1.

Тривалість антикоагулянтної терапії
Основна мета антикоагулянтної терапії після 

епізоду ТЕЛА — запобігання рецидиву венозної 
тромбоемболії, найвищий ризик якого мають паці-

Т а б л и ц я  4
Рекомендації з лікування гострої фази ТЕЛА в пацієнтів без шоку та гіпотензії (середній або низький ризик)

Рекомендації Клас Рівень Джерело

Антикоагулянтна терапія комбінацією парентеральних антикоагулянтів та АВ-К

У пацієнтів із високою та середньою клінічною ймовірністю ТЕЛА парентеральне введення 
антикоагулянтів потрібно починати без затримки до завершення діагностичного процесу

I C 2 

У більшості пацієнтів у гостру фазу ТЕЛА рекомендоване застосування низькомолекулярних 
гепаринів і фондапаринуксу

I A 3 

Паралельно із парентеральним уведенням антикоагулянтів рекомендовано призначення АВ-К 
під контролем МНВ, цільовий рівень 2,5 (референтні значення 2,0 — 3,0)

I B 2 

Антикоагулянтна терапія новими оральними антикоагулянтами

Як альтернативу комбінації парентеральних антикоагулянтів та АВ-К можна застосовувати 
ривароксабан (15 мг двічі на добу протягом 3 тиж, 20 мг один раз на добу в подальшому)

I B 11 

Як альтернативу комбінації парентеральних антикоагулянтів та АВ-К можна застосовувати 
апіксабан (10 мг двічі на добу протягом 7 днів, 5 мг двічі на добу у подальшому)

I B 1 

Як альтернативу комбінації парентеральних антикоагулянтів та АВ-К після призначення 
парентеральних антикоагулянтів у гострій фазі ТЕЛА можна застосовувати дабігатран (150 мг 
двічі на добу; пацієнтам > 80 років або пацієнтам, яким призначено верапаміл 110 мг двічі на добу)

I B 35 

У хворих із тяжкою нирковою недостатністю 1 застосування нових оральних антикоагулянтів 
(ривароксабану, апіксабану, дабігатрану) не рекомендоване 

III A 11, 35

Реперфузійна терапія

У пацієнтів без шоку та гіпотензії рутинне використання тромболітичної терапії не рекомендоване III B 27 

У пацієнтів із проміжним-високим ризиком ТЕЛА рекомендовано ретельний моніторинг з метою 
раннього виявлення гемодинамічної декомпенсації і своєчасного початку реперфузійної терапії

I B 27 

У пацієнтів із проміжним-високим ризиком ТЕЛА та ознаками гемодинамічної декомпенсації 
необхідно розглянути потребу в тромболітичній терапії

IIa B 19 

За наявності високого очікуваного ризику кровотечі під час тромболізису в пацієнтів  
із проміжним-високим ризиком ТЕЛА можливе проведення хірургічної емболектомії 2 IIb C

За наявності високого очікуваного ризику кровотечі під час тромболізису в пацієнтів  
із проміжним-високим ризиком ТЕЛА можливе проведення ендоваскулярного втручання 2 IIb B 20 

Рання виписка й лікування вдома

У пацієнтів із низьким ризиком гострої ТЕЛА можлива рання виписка зі стаціонару  
за умови забезпечення належного амбулаторного спостереження та дотримання режиму 
антикоагулянтної терапії

IIa B 5 

МНВ — міжнародне нормалізоване відношення.
1 Кліренс креатиніну < 30 мл/хв для ривароксабану, дабігатрану; < 25 мл/хв для апіксабану.
2 За наявності відповідного досвіду та ресурсів у лікувальній установі.

Т а б л и ц я  5
Рекомендації із застосування венозних фільтрів для лікування ТЕЛА

Рекомендації Клас Рівень Джерело

Імплантація фільтрів у НПВ можлива в пацієнтів з гострою ТЕЛА та абсолютними 
протипоказаннями до антикоагулянтів

IIa C

Імплантація фільтрів у НПВ можлива у випадку рецидиву ТЕЛА, незважаючи на терапію 
антикоагулянтами

IIa C

Рутинне застосування імплантації фільтрів у НПВ у пацієнтів з ТЕЛА не рекомендоване III C 21

НПВ — нижня порожниста вена.
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єнти з одним і більше попереднім епізодом веноз-
ної тромбоемболії, антифосфоліпідним синдро-
мом, спадковою тромбофілією і залишковим тром-
бозом проксимальних вен.

Лікування призначають не менш ніж на 3 міс. 
За тривалості антикоагулянтної терапії 6 — 12 міс 
ризик рецидиву захворювання після її відміни 
подібний до ризику після тримісячного лікування. 
Терапія антикоагулянтами протягом невизначено 
тривалого часу зменшує ризик рецидиву ТЕЛА на 
90 %, але на  1 % на рік зростає ризик значної кро-
вотечі.

Чинники високого ризику кровотечі унаслідок 
антикоагулянтної терапії у хворих після ТЕЛА:
 · вік > 75 років;
 · попередня шлунково-кишкова кровотеча;
 · геморагічний або ішемічний інсульт;
 · хронічні хвороби печінки та нирок;
 · супутня антитромбоцитарна терапія, якої слід 

уникати, якщо це можливо;
 · інші серйозні гострі або хронічні захворювання;
 · поганий контроль рівня антикоагуляції;
 · неоптимальний моніторинг антикоагулянтної 

терапії.

1 Пацієнтів із ризиком за шкалою PESI класу I — II або спрощеної PESI = 0, з ознаками дисфункції ПШ за даними тестів із візуалізацією та 
підвищенням рівня кардіальних біомаркерів у плазмі крові також зараховують до категорії проміжного-низького ризику. Вони, ймовірно, не належать 
до кандидатів для раннього амбулаторного лікування.
2 У разі виявлення дисфункції ПШ за даними ехокардіографії (ЕхоКГ) або комп’ютерної томографії (КТ) необхідне визначення серцевих тропонінів, 
за винятком випадків, коли проведення первинної реперфузії не передбачене.
3 Маркери ураження міокарда (концентрація тропоніну I або T у плазмі крові) або серцевої недостатності (концентрація натрійуретичного пептиду 
плазми крові). У разі позитивного результату тесту на кардіальні біомаркери на попередньому діагностичному етапі потрібно визначити функцію 
ПШ за даними ЕхоКГ або КТ.
4 Тромболізис у випадку появи клінічних ознак гемодинамічної декомпенсації, або як альтернатива (якщо ризик кровотечі великий) — хірургічна 
легенева тромбектомія, або ендоваскулярне перкутанне втручання.
5 Потребу в моніторингу слід розглянути в пацієнтів із підтвердженою ТЕЛА й позитивним тестом на тропоніни, навіть якщо ознак дисфункції ПШ 
за даними ЕхоКГ або КТ немає.
6 Питання раннього амбулаторного лікування на підставі визначення ризику за спрощеною версією PESI не було вирішене в проспективних 
дослідженнях.

Рис. 1. Алгоритм вибору стратегії лікування гострої ТЕЛА залежно від ступеня ризику
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Для запобігання рецидивам найчастіше вико-
ристовують АВ-К. У пацієнтів з онкологічними 
захворюваннями застосовують низькомолекулярні 
гепарини. Нові оральні антикоагулянти ефективні 
для профілактики симптоматичних або фатальних 
рецидивів венозних тромбоемболій та, імовірно, 
безпечніші щодо розвитку масивних кровотеч, ніж 
стандартні схеми лікування (табл. 6).

Хронічна тромбоемболічна  
легенева гіпертензія

Хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія 
(ХТЛГ) — це виснажливе захворювання, зумовле-
не значною обструкцією гілок ЛА. Точна пошире-
ність і річна захворюваність на ХТЛГ невідомі, 
однак, імовірно, вона розвивається приблизно в 
5  осіб на 1 млн населення за рік [30]. Методом 
візуалізації першої лінії для діагностики ХТЛГ 
залишається вентиляційно-перфузійна сцинти-
графія легень (чутливість 96 — 97 %, специфічність 
90 — 95 %).

Діагноз ХТЛГ (рис. 2) встановлюють за наяв-
ності у хворого, який отримував ефективну анти-
коагулянтну терапію протягом не менше ніж 3 міс:
 · середнього тиску в ЛА  25 мм рт. ст. разом із 

тиском заклинювання ЛА  15 мм рт. ст.;
 · принаймні одного сегментарного дефекту пер-

фузії за даними вентиляційно-перфузійної сцин-

тиграфії або ознак обструкції ЛА за даними 
мультидетекторної КТ або дигітальної субтрак-
ційної ангіографії ЛА.
Основний метод лікування ХТЛГ — легенева 

ендартеректомія. Можливість її виконання в кож-
ного пацієнта залежить від багатьох чинників, 
зокрема функціонального класу за NYHA (ІІ — IV) 
та технічної можливості виконання хірургічного 
втручання, і її має визначати консиліум за участю 
фахівців різних спеціальностей (рис. 3). Слід зау-
важити, що вік, рівень опору судин та ступінь дис-
функції ПШ не належать до протипоказань для 
оперативного лікування.

Для медикаментозного лікування ХТЛГ застосо-
вують антикоагулянти (протягом усього життя), 
діуретики та кисень. Неоперабельним пацієнтам, 
хворим із дуже високим ризиком хірургічного втру-
чання або із залишковою легеневою гіпертензією 
після легеневої тромбемболектомії можливе призна-
чення препаратів, які зазвичай застосовують для 
лікування легеневої артеріальної гіпертензії (табл. 7).

Вагітність

У розвинених країнах світу ТЕЛА слугує голов-
ною причиною материнської смертності, пов’язаної 
з вагітністю [38]. Рекомендації з ведення вагітних 
жінок із ТЕЛА видані Європейським товариством 
кардіологів у 2011 р. [31].

Т а б л и ц я  6
Тривалість антикоагулянтної терапії після перенесеної ТЕЛА

Рекомендації Клас Рівень Джерело

Пацієнтам із ТЕЛА, що з’явилася внаслідок дії тимчасових чинників ризику, рекомендоване 
лікування оральними антикоагулянтами протягом 3 міс

I B 2 

Для пацієнтів із неспровокованою ТЕЛА рекомендоване лікування оральними антикоагулянтами 
протягом не менше ніж 3 міс

I A 36 

У пацієнтів із першим епізодом неспровокованої ТЕЛА та низьким ризиком кровотечі слід 
розглянути можливість тривалого прийому оральних антикоагулянтів

IIa B

Лікування оральними антикоагулянтами протягом невизначено тривалого часу рекомендоване 
пацієнтам із другим епізодом ТЕЛА

I B 24

Ривароксабан (20 мг один раз на добу), дабігатран (150 мг двічі на добу чи 110 мг двічі на добу 
для пацієнтів > 80 років або пацієнтам, яким призначено верапаміл), апіксабан (2,5 мг двічі на 
добу) можна застосовувати як альтернативу АВ-К (за винятком пацієнтів із тяжкою нирковою 
недостатністю), якщо необхідна тривала антикоагулянтна терапія 1

IIa B 1, 7, 35 

У пацієнтів, які отримують тривалу антикоагулянтну терапію, співвідношення ризик-користь 
такого лікування необхідно визначати регулярно

I C

Пацієнтам, які відмовляються від тривалого прийому антикоагулянтів, або за непереносимості 
оральних антикоагулянтів для вторинної профілактики венозних тромбоемболій може бути 
призначена ацетилсаліцилова кислота

IIb B 8 

У пацієнтів з онкологічним захворюванням і з ТЕЛА слід розглянути потребу в терапії 
низькомолекулярними гепаринами відповідно до маси тіла підшкірно протягом перших 3 — 6 міс

IIa B 24 

У пацієнтів з онкологічним захворюванням і з ТЕЛА після закінчення перших 3 — 6 міс  
слід розглянути можливість антикоагулянтної терапії протягом невизначено тривалого часу  
або до повного виліковування основного захворювання

IIa C

1 На сьогодні немає даних щодо віддаленого прогнозу пацієнтів, котрим для довготривалої вторинної профілактики призначено нові оральні 
антикоагулянти.
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Захворювання діагностують звичайними мето-
дами (див. табл. 7), хоча потенційний вплив іоніза-
ційного випромінювання на плід обов’язково треба 
брати до уваги. Опромінювання під час проведен-
ня стандартних радіологічних тестів значно нижче 
від небезпечного для плода рівня, який становить 
50 мЗв (50 000 мГр). Наявність тромбозу глибоких 
вен нижніх кінцівок за даними венозної компресій-
ної сонографії виправдовує призначення антикоа-
гулянтів і не потребує підтвердження методами 
візуалізації. Діагностична цінність визначення 
D-димера обмежена, оскільки під час вагітності 
можливе підвищення його концентрації з фізіоло-
гічних причин.

Застосування низькомолекулярних гепаринів 
для лікування ТЕЛА у вагітних жінок, імовірно, не 
становить небезпеки, тому що гепарин не проникає 
крізь плаценту і в грудне молоко в значущій кіль-
кості (табл. 8). Нефракціонований гепарин не про-
типоказаний, але потребує лабораторного контро-
лю та може призвести до розвитку остеопорозу в 
разі тривалого використання. Фондапаринукс не 
рекомендований через відсутність достатньої дока-
зової бази щодо його призначення вагітним. Ліку-
вання АВ-К у першому триместрі вагітності спри-
чиняє аномалії розвитку плода, а в третьому — кро-
вотечі в плода та новонародженого й відшарування 
плаценти.

Рис. 2. Алгоритм діагностики ХТЛГ [23]

Рис. 3. Алгоритм лікування ХТЛГ
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ТЕЛА та онкологічні захворювання
Ризик розвитку ТЕЛА в пацієнтів з онкологічни-

ми захворюваннями вищий, ніж у загальній попу-
ляції. Найчастіше це ускладнення виникає у хво-
рих з онкологічними захворюваннями легень, тов-

стої кишки, передміхурової залози. Ризик також 
дуже високий у пацієнтів із множинною мієломою, 
пухлинами мозку та підшлункової залози [13]. 
Рекомендації з діагностики та лікування ТЕЛА при 
онкологічних захворюваннях наведено в табл. 9.

Т а б л и ц я  7
Рекомендації з діагностики та лікування ХТЛГ

Рекомендації Клас Рівень Джерело

Пацієнтів із постійною задишкою після ТЕЛА потрібно обстежити з метою виявлення ХТЛГ IIa C 33 

Скринінг для виявлення ХТЛГ у безсимптомних пацієнтів, які перенесли ТЕЛА,  
не рекомендовано

III C 22 

Оцінювати операбельність і ухвалювати рішення щодо вибору інших стратегій лікування слід  
за участю багатопрофільного консиліуму експертів

I C 25 

Призначення антикоагулянтів протягом усього життя рекомендовано для всіх пацієнтів з ХТЛГ I C 18 

Хірургічна ендартеректомія рекомендована для всіх пацієнтів з ХТЛГ I C 18 

Ріоцигулат рекомендований симптомним пацієнтам, які були визнані неоперабельними 
багатопрофільним консиліумом експертів за участю принаймні одного досвідченого хірурга  
або мають постійну/рецидивну ХТЛГ після хірургічного лікування

I B 16 

Можливість використання препарату, затвердженого для лікування легеневої артеріальної 
гіпертензії, може бути розглянута для пацієнтів, які були визнані неоперабельними 
багатопрофільним консиліумом експертів за участю принаймні одного досвідченого хірурга

IIb B 18 

Т а б л и ц я  8
Рекомендації з ведення вагітних жінок із ТЕЛА

Рекомендації Клас Рівень Джерело

Підозра на ТЕЛА під час вагітності виправдовує проведення діагностичних заходів валідними 
методами

I C

Для уникнення небажаного опромінення можна визначати рівень D-димера;  
негативний результат має таку ж клінічну значущість, як і в невагітних жінок

IIb C 12 

Для уникнення небажаного опромінення можна виконати венозну компресійну сонографію  
для діагностики тромбозу глибоких вен, наявність якого підтвердить діагноз ТЕЛА

IIb C

Для заперечення ТЕЛА у вагітних жінок з нормальними результатами рентгенографії грудної 
клітки може бути розглянута потреба в перфузійній сцинтиграфії

IIb C

За неможливості виконання перфузійної сцинтиграфії та наявності змін на рентгенограмі  
грудної клітки має бути проведена КТ-ангіографія

IIa C

Пацієнткам без шоку та гіпотензії рекомендовано терапію низькомолекулярними гепаринами  
в дозі, відповідній до маси тіла протягом вагітності

I B 32 

Т а б л и ц я  9
Рекомендації з діагностики та лікування ТЕЛА у пацієнтів з онкологічними захворюваннями

Рекомендації Клас Рівень Джерело

Ведення пацієнтів з онкологічними захворюваннями, що ускладнені ТЕЛА, здійснюється  
так само, як і пацієнтів із симптоматичною ТЕЛА

IIa C 29 

Негативний результат тесту на D-димер має таку ж негативну діагностичну цінність,  
як і у хворих без онкологічної патології

IIa B 37 

Хворим із онкологічними захворюваннями і з ТЕЛА слід призначати терапію низькомолекулярними 
гепаринами підшкірно в дозі, відповідній до маси тіла, протягом перших 3 — 6 міс

IIa B 24 

Хворим із онкологічними захворюваннями і з ТЕЛА після перших 3 — 6 міс слід розглянути 
тривалу антикоагулянтну терапію протягом невизначеного терміну або до радикального  
лікування основного захворювання

IIa C

Підготували Ю. В. Руденко, Ю. П. Макуха
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