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Резюме
Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) стано-

вится общемедицинской проблемой, с ней сталкиваются врачи общей 
практики, терапевты, пульмонологи и кардиологи. В эпидемиологиче-
ских исследованиях показатели заболеваемости ТЭЛА колеблются от 
39 до 1115 на 100 000 населения. При этом за последние два десятиле-
тия регистрируется неуклонный рост заболеваемости ТЭЛА при отно-
сительно стабильной распространенности тромбоза глубоких вен. 
ТЭЛА у пациентов с распространенными заболеваниями легких не 
является редкой патологией и имеет ощутимую тенденцию к росту,

В 2019 году впервые было принято совместное соглашение 
Европейского респираторного общества (ERS) и Европейского обще-
ства кардиологов (ESC) по ведению пациентов с ТЭЛА.

Цель публикации — довести до широкого круга пульмонологов 
сведения о взаимосвязи ряда заболеваний органов дыхания и ТЭЛА и 
ознакомить с ключевыми положениями рекомендаций ERS/ESC по 
диагностике и лечению этого патологического состояния.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, хрониче-
ское обструктивное заболевание легких, бронхиальная астма, идиопа-
тический легочный фиброз, саркоидоз, пневмония.
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Abstract
Topicality. Pulmonary embolism (PE) is a general medical problem, 

which engages general practitioners, pulmonologists, and cardiologists. 
According to data from epidemiology surveys PE morbidity ranges within 
39-1115 per 100 000 population. During the last two decades the morbid-
ity due to PE is characterized by continuing grows despite relatively stable 
prevalence of deep vein thrombosis. PE is not rare condition in patients 
with advanced pulmonary diseases, characterized by the tendency for 
increasing rate.

In 2019 it was for the first time developed the Guidelines for the diag-
nosis and management of acute pulmonary embolism in collaboration of 
European society of cardiology (ESC) and European respiratory society 
(ERS). 

The aim of the publication is to inform the wide circle of pulmonolo-
gists on the association between the range of pulmonary diseases and PE 
and to present the major statements of ESC/ERS on the diagnosis and 
management of acute PE. 

Key words: pulmonary embolism, chronic obstructive pulmonary 
disease, asthma, idiopathic pulmonary fibrosis, sarcoidosis, pneumonia.

Ukr. Pulmonol. J. 2020;3: 37–45.

Yurii M. Mostovоy
Vinnytsya national medical university named after M. I. Pyrogov MOH 
of Ukraine
Chief of internal diseases propaedeutics chair
MD, PhD, Dr. Med. Sc., Professor
96, Khmelnytske highway, Vinnytsya, 21029, Ukraine.
Tel. +38-067-252-23-28, yura.mostovoy@gmail.com

Актуальність 

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) стає загаль-
номедичною проблемою, з нею стикаються лікарі загаль-
ної практики, терапевти, пульмонологи та кардіологи. В 
епідеміологічних дослідженнях показники захворюва-
ності ТЕЛА коливаються від 39 до 1115 на 100 000 насе-
лення [1]. При цьому, за останні два десятиліття реєстру-
ється неухильне зростання захворюваності ТЕЛА при 
відносно стабільній поширеності тромбозу глибоких вен 
(ТГВ) [2]. ТЕЛА у пацієнтів з розповсюдженими захворю-
ваннями легень не є казуістикою, а має відчутну тенден-
цію до зростання.

У 2019 році, вперше, була створена спільна угода 
Європейського товариства пульмонологів (ERS) та 
Європейського товариства кардіологів (ESC) щодо 
ведення пацієнтів з ТЕЛА [3]. У зв’язку з цим, вважаємо за 
доцільне довести до широкого кола пульмонологів відо-

мості щодо взаємозв’язку ряду захворювань органів 
дихання та ТЕЛА, та привести ключові положення щодо 
діагностики та лікування цього патологічного стану, які 
викладені у міжнародній угоді.

 
ТЕЛА у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень (ХОЗЛ) та бронхіальну 

астму (БА)

За даними дослідження Rutschmann O. та співав. 
(2007), поширеність ТЕЛА серед пацієнтів, госпіталізо-
ваних у відділення невідкладної допомоги з приводу 
тяжкого та середньої тяжкості загострення ХОЗЛ, ста-
новила 6,2 % у пацієнтів, які мали клінічну підозру ТЕЛА 
та 1,3 % — у тих, хто не мав клінічної імовірності, відпо-
відно [4]. 

Аналіз іспанської бази даних госпіталізованих паці-
єнтів з ХОЗЛ встановив, що серед 270 840 хворих на 
ХОЗЛ, які перебували у стаціонарі понад два дні (захво-
рюваність — 1,32 %) діагностовано 3,562 нових випадків 
венозної тромбоемболії (ВТЕ). Стаціонар-асоційованими 
факторами ризику ВТЕ були: чоловіча стать, новоутво-
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