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Summary

Background: The aim of study was clinical evaluation of D-dimers level in diagnosis of DVT after
joints replacement.
Material and methods: There were reviewed series of 80 patients who had performed total hip or
knee replacement or revisions after THR. All patients were manifold performed laboratory tests of
D-dimers level in serum compared with physical examination and two-dimensional ultrasonogra-
phy, completed by Doppler. DVT was diagnosed only in case of positive result of ultrasonography.
Results: All positive results of ultrasonography were confirmed by increase of D-dimer levels. In
49% increased D-dimers levels we did not obtain ultrasonographic confirmation.
Conclusions: Lack of D-dimer level increase means no DVT. D-dimer level increase doesn’t mean
deep vein thrombosis. D-dimer level in serum is a screening test in diagnosing DVT after lower
limb joints replacement. It should be confirmed by veins ultrasonography or venography.
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Streszczenie

Wstęp: Celem pracy jest ocena przydatności klinicznej badania stężenia D-dimerów w surowicy krwi
w rozpoznawaniu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
Materiał i metody: Materiał kliniczny obejmuje 80 chorych poddanych alloplastyce stawów bio-
drowych i kolanowych oraz operacjom rewizyjnym po alloplastyce bioder. U chorych w okresie
pooperacyjnym wykonywano wielokrotnie badanie stężenia D-dimerów w konfrontacji z badaniem
fizykalnym i ultrasonograficznym. Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich stawiano na podstawie
dodatniego wyniku badania ultrasonograficznego.
Wyniki: Wszystkie dodatnie wyniki badania ultrasonograficznego zostały potwierdzone wzrostem
stężenia D-dimerów w surowicy krwi. 49% przypadków wzrostu stężenia D-dimerów w surowicy
krwi nie zostało potwierdzonych dodatnim badaniem ultrasonograficznym.
Wnioski: Brak wzrostu stężenia D-dimerów w surowicy krwi chorych po alloplastyce stawów
kończyn dolnych świadczy o braku zakrzepicy żylnej. Wzrost stężenia D-dimerów nie świadczy
o wystąpieniu ŻChZZ. Badanie stężenia D-dimerów w surowicy krwi chorych po alloplastyce stawów
kończyn dolnych stanowi test przesiewowy w diagnostyce zakrzepicy żylnej i wymaga potwierdze-
nia badaniem obrazowym (ultrasonograficznym lub flebografią kontrastową).
Słowa kluczowe: D-dimery, zakrzepica żylna, alloplastyka stawów
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WSTĘP
Mechanizmy patofizjologiczne prowadzące do powstania
zakrzepu żylnego zostały opisane po raz pierwszy w XIX
wieku przez Virchowa. Najważniejszą rolę w rozwoju za-
krzepicy odgrywa zwolnienie przepływu krwi, mniejsze
znaczenie przypisuje się uszkodzeniom ściany żył i za-
burzeniom krzepnięcia. Podczas zabiegów operacyjnych
całkowitej alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych,
operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawów
oraz w okresie pooperacyjnym dochodzi do zaistnienia
wszystkich trzech czynników wymienionych przez Vir-
chowa. Zwolnienie przepływu krwi powodowane jest
spadkiem ciśnienia krwi podczas operacji i w okresie
pooperacyjnym, zastojem krwi spowodowanym miejsco-
wym obrzękiem i krwiakiem, ułożeniem kończyny dol-
nej podczas zabiegu operacyjnego i unieruchomieniem
chorego w okresie pooperacyjnym. W całkowitej allopla-
styce stawu biodrowego duże znaczenie przypisuje się
skręceniu i uciśnięciu żyły udowej podczas zwichania
stawu i osadzania trzpienia endoprotezy. W całkowitej
alloplastyce stawu kolanowego znaczący wpływ ma
zastosowanie opaski pneumatycznej i długotrwałe zgię-
cie stawu kolanowego podczas zabiegu operacyjnego.
Uszkodzenie ścian naczyń żylnych podczas alloplastyki
stawów jest wynikiem specyficznego ułożenia i manipu-
lacji kończyną w czasie operacji, ucisku i rozciągania
tkanek miękkich, uszkodzenia termicznego przez cement
kostny. Duże znaczenie ma także ucisk naczyń żylnych
przez opaskę pneumatyczną. Podczas rozległego i agre-
sywnego zabiegu operacyjnego dochodzi do aktywacji
czynników tkankowych i pobudzenia procesów krzepnię-
cia. W okresie pooperacyjnym dochodzi do obniżenia
poziomu antytrombiny i supresji endogennego układu
fibrynolitycznego, co może mieć wpływ na rozwój za-
krzepicy żylnej. Wydaje się także, że wpływ na układ
krzepnięcia mogą mieć także przetoczenia preparatów
krwi i innych płynów [1,2,3,4].

Chorzy poddani dużym zabiegom ortopedycznym,
a wśród nich całkowitej alloplastyce stawów biodrowych
i kolanowych oraz operacjom rewizyjnym po endopro-
tezoplastykach dużych stawów kończyn dolnych, są
szczególnie narażeni na powikłania zakrzepowo-zatoro-
we. Przy braku zastosowania profilaktyki żylnej choro-
by zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) częstość występowa-
nia zakrzepicy żylnej w ciągu dwóch pierwszych tygo-
dni po całkowitej alloplastyce dużych stawów kończyn
dolnych waha się od 45% do 57% przypadków. Częstość
występowania zatorowości płucnej u chorych nie obję-
tych profilaktyką ŻChZZ waha się w szerokich granicach
od 0,7% do 30%, a śmiertelność z tego powodu od 0,1%
do 0,7% przypadków [1,2,3,4,5].

MATERIAŁ I METODYKA
Materiał kliniczny obejmuje 80 chorych, w tym 17 po
całkowitej cementowej alloplastyce stawów biodrowych,
30 po całkowitej bezcementowej alloplastyce stawów
biodrowych, 22 po całkowitej alloplastyce stawów kola-

INTRODUCTION
Pathophysiological mechanisms causing venous throm-
bosis were described for the first time in XIX century by
Virchow. Slowing down of blood flow plays the most
important role in venous thrombosis development, low-
er signification is assigned to vein walls damages and
clotting disturbances. All three factors mentioned by
Virchow occur during operative procedures of total allo-
plasty of hip and knee joints, revision operations after
endoprosthesis-plasty and postoperative period. Slowing
down of blood flow appears as a result of blood pressure
decrease during operation and in postoperative period,
haemostasis caused by local oedema and haematoma,
lower extremity position during operative procedure and
immobilization of the patient in postoperative period.
Great significance is assigned to rotation and compres-
sion of femoral vein during joint dislocation and en-
doprosthesis pivot setting in total hip alloplasty. Use of
pneumatic tourniquet and long flexion of knee joint
during operation have important influence in total knee
joint alloplasty. Vein walls damage during joints alloplasty
is a result of specific position and manipulation of the
extremity during operation, compression and extension of
soft tissues, thermal damage by bone cement. Also com-
pression of vein walls by pneumatic tourniquet is of great
importance. Activation of tissue factors and stimulation
of blood clotting processes occur during aggressive and
extensive operational procedure. During postoperative
period decrease of antithrombin level and endogenous
suppression of fibrinolytic system appear, what can in-
fluence on venous thrombosis development. Also trans-
fusions of blood preparations and other fluids seem to
influence on the blood clotting system [1,2,3,4].

Patients undergoing serious orthopaedic interventions,
within total allpolasty of knee and hip joints, revision
operations after endoprosthesis-plasty of big joints of
lower extremities, are especially subjected to thromboem-
bolic complications. Frequency of venous thrombosis
occurrence during the first two weeks after total alloplasty
of big joints of lower extremities varies from 45% to 57%
cases at lack of venous thromboembolism (VTE) prophy-
laxis. Frequency of pulmonary embolism occurrence in
patients not included into VTE prophylaxis varies in wide
limits from 0.7% to 30%, and mortality rate because of
that reason from 0.1% to 0.7% of cases [1,2,3,4,5].

MATERIALS AND METHODS
Clinical material includes 80 patients, within 17 after total
alloplasty of hip joints with use of cement, 30 after total
alloplasty of hip joints without use of cement, 22 after
total alloplasty of knee joints, 11 after revision operations
after total alloplasty of lower extremities joints, per-
formed in Clinical Department of Orthopaedics of Sile-
sian Medical University in Katowice. The material com-
prises 62 women and 18 men. Average age amounted to
65 (range from 31 to 82). Average age of women amount-
ed to 65 (range from 31 to 82). Average age of men
amounted to 65 (range from 44 to 77).
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nowych, 11 po operacjach rewizyjnych po całkowitej
alloplastyce stawów kończyn dolnych, wykonanych w
Oddziale Klinicznym Ortopedii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Materiał obejmuje 62 kobie-
ty i 18 mężczyzn. Średni wiek wyniósł 65 lat (zakres od
31 do 82). Średni wiek kobiet wyniósł 65 lat (zakres od
31 do 82). Średni wiek mężczyzn wyniósł 65 lat (zakres
od 44 do 77).

Przed zabiegiem operacyjnym chorych badano pod-
miotowo i przedmiotowo. Wywiad lekarski dotyczył
przebytych chorób i zabiegów operacyjnych. Przepro-
wadzano badanie przedmiotowe chorego, ze szczególnym
uwzględnieniem stanu obu kończyn dolnych. Przed zabie-
giem operacyjnym wykonywano badania dodatkowe:
morfologię z oznaczeniem płytek krwi, OB, koagulogram,
stężenie Na, K, kreatyniny, glukozy, AspAT, AlAT, lipidów
i D-dimerów w surowicy krwi. W badaniu stężenia D-
dimerów w surowicy krwi stosowano metodę lateksową.

Przed zabiegiem wykonywano badanie ultrasonogra-
ficzne układu żylnego kończyn dolnych w prezentacji B,
uzupełniając je badaniem dopplerowskim i badaniem
metodą kolorowego obrazowania przepływu.

U chorych zakwalifikowanych do badań nie stwier-
dzono klinicznych cech ostrej zakrzepicy żylnej kończyn
dolnych. U żadnego chorego nie stwierdzono ostrej za-
krzepicy żylnej kończyn dolnych w badaniu ultrasono-
graficznym.

W okresie pooperacyjnym codziennie wykonywano
badanie przedmiotowe obu kończyn dolnych. W 1, 4, 7
i 14 dobie po zabiegu operacyjnym wykonywano labo-
ratoryjne badania dodatkowe: morfologia z oznaczeniem
płytek krwi, koagulogram, stężenie D-dimerów w suro-
wicy krwi. W 7 i 14 dobie po operacji wykonywano
badanie ultrasonograficzne układu żylnego kończyn
dolnych w prezentacji B, uzupełniając je badaniem dop-
plerowskim badaniem metodą kolorowego obrazowania
przepływu..

Zakrzepicę żylną w badaniu ultrasonograficznym
rozpoznawano w przypadku wykazania w prezentacji B,
że żyła nie zamyka się przy ucisku z zewnątrz lub
uwidocznienia skrzepliny w świetle naczynia. Dodatko-
wo w badaniu dopplerowskim oceniano objawy pośred-
nie zakrzepicy żylnej: zniesienie spontaniczności, zmniej-
szenie amplitudy lub zniesienie fazowości przepływu oraz
brak przyspieszenia przepływu pod wpływem ucisku.

Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) stawia-
no na podstawie dodatniego wyniku badania ultrasono-
graficznego. Zakrzepicę objawową rozpoznawano przy
towarzyszących objawach zakrzepicy w badaniu fizykal-
nym. W przypadku braku objawów w badaniu przedmio-
towym przy dodatnim wyniku badania ultrasonograficz-
nego rozpoznawano zakrzepicę bezobjawową.

U wszystkich chorych zastosowano ujednolicony
schemat profilaktyki przeciwzakrzepowej. Chorym poda-
wano podskórnie, 1 raz dziennie enoksaparynę w dawce
0,4 ml, począwszy od 12 godzin przed operacją, a następ-
nie w dniu zabiegu i w kolejnych dniach 1 raz dziennie
(co 24 godziny). Profilaktykę prowadzono w czasie

All patients underwent subjective and objective ex-
aminations before the procedure. Medicinal history con-
cerned past diseases and operations. Objective examina-
tion of the patient, with special allowance of both lower
extremities state, was performed. Before operational
procedure following additional analyses were performed:
morphology with determination of blood platelet number,
BSR, coagulogram, concentration of Na, K, creatinine,
glucose, AspAT, AlAT, lipids and D-dimers in blood
serum. Latex assay was used to determine serum
D-dimers level.

Ultrasonographic examination of lower extremities
venous system in presentation B, completed with Dop-
pler examination and with colour blood flow imaging,
was performed before operational procedure.

No features of acute lower extremities venous throm-
bosis were stated in patients qualified to examinations.
Acute lower extremities venous thrombosis was not stated
in ultrasonographic examination in any patient.

In postoperative period objective examinations were
performed every day. In 1st, 4th, 7th and 14th day after
operative procedure additional laboratory analyses were
performed: morphology with determination of blood
platelet number, coagulogram and D-dimers level in
blood serum. Ultrasonographic examinations of lower
extremities venous system in presentation B, completed
with Doppler examinations and with colour blood flow
imaging, were performed in 7th and 14th day after op-
eration.

Venous thrombosis in ultrasonographic examination
was recognized in case of demonstration in presentation
B that a vein did not close at compression from outside
or a thrombus appeared in vascular lumen. Additionally,
in Doppler examination indirect symptoms of venous
thrombosis were evaluated: spontaneity cancellation,
amplitude decrease or flow phase cancellation and lack
of flow acceleration under influence of compression.

Diagnosis of deep venous thrombosis (DVT) was
stated on the basis of positive result of ultrasonographic
examination. Symptomatic thrombosis was recognized at
accompanying signs of thrombosis in physical examina-
tion. Asymptomatic thrombosis was diagnosed in case of
lack of signs in physical examination at positive result
of ultrasonographic examination.

In all patients standardized scheme of antithrombotic
prophylaxis was used. The patients were subcutaneously
given enoxaparin once a day at the dose of 0.4 ml, start-
ing from 12 hours before operation, then at the day of
operation and in following days, once a day (every 24
hours). Prophylaxis was carried out during patient’s stay
at the Department and it was continued to 6 weeks after
operation. The prophylaxis was performed in accordance
with guidelines of Polish Orthopaedic and Traumatolog-
ic Society.
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pobytu pacjenta w Oddziale i przedłużano łącznie do
6 tygodni po operacji. Profilaktyka była prowadzona
zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ortope-
dycznego i Traumatologicznego.

WYNIKI
Ocenie poddano przydatność kliniczną badania stężenia
D-dimerów w surowicy krwi w rozpoznaniu ŻChZZ
u chorych po alloplastyce dużych stawów kończyn dol-
nych. Wszystkie dodatnie wyniki badania ultrasonogra-
ficznego zostały potwierdzone wzrostem stężenia D-di-
merów w surowicy krwi. Świadczy to o wysokiej czu-
łości badania laboratoryjnego. 49% przypadków wzrostu
stężenia D-dimerów w surowicy krwi chorych po allo-
plastyce stawów kończyn dolnych nie zostało potwierdzo-
nych dodatnim badaniem ultrasonograficznym. Były to
wyniki fałszywie dodatnie. Świadczy to o niskiej swo-
istości testu laboratoryjnego (Tabela 1).

Nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności
między występowaniem zakrzepicy żylnej a zwiększo-
nym stężeniem D-dimerów w surowicy krwi w pierwszej

Tabela 1. Porównanie badania stężenia D-dimerów w surowicy krwi
z badaniem ultrasonograficznym układu żylnego kończyn dolnych

Table. 1. D-dimers level in blood serum compared with lower extre-
mities vein ultrasonography

Wzrost stężenia
D-dimerów

Brak wzrostu
stężenia

D-dimerów

Ogółem

OgółemZakrzepica

żylna w ba-

daniu USG

Brak zakrzepicy

żylnej w ba-

daniu USG

21

0

21

20

39

59

41

39

80

Increase of
D-dimers level

Lack of increase
of D-dimers

level

Total

TotalVenous throm-

bosis in USG

examination

Lack of venous

thrombosis in

USG examination

21

0

21

20

39

59

41

39

80

Tabela 2. Zakrzepica żył głębokich a stężenie D-dimerów w surowicy
krwi w pierwszej dobie po operacji

Table 2. Deep venous thrombosis and serum D-dimers level in the
first postoperative day

Wzrost stężenia
D-dimerów

Brak wzrostu stężenia
D-dimerów

N Liczebność

(n)

34

46

11

10

32,35

21,74

Parametr Częstość

występowania

(%)

Wyniki testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa: c2 = 0,66; p = 0,4182

Increase of D-dimers
level

Lack of increase
of D-dimers level

N Number

(n)

34

46

11

10

32,35

21,74

Parameter Frequency

of occurrence

(%)

Results of chi-squared test with Yates’ correction: c2 = 0,66; p = 0,4182

Tabela 3. Zakrzepica żył głębokich a stężenie D-dimerów w surowicy
krwi w czwartej dobie po operacji

Wzrost stężenia
D-dimerów

Brak wzrostu stężenia
D-dimerów

N Liczebność

(n)

34

46

13

8

38,24

17,39

Parametr Częstość

występowania

(%)

Wyniki testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa: c2 = 4,39; p = 0,0362

Table 3. Deep venous thrombosis and serum D-dimers level in the
fourth postoperative day

Increase of D-dimers
level

Lack of increase
of D-dimers level

N Number

(n)

34

46

13

8

38,24

17,39

Parameter Frequency

of occurrence

(%)

Results of chi-squared test with Yates’ correction: c2 = 4,39; p = 0,0362

RESULTS
Clinical utility of D-dimers concentration in blood serum
was evaluated in diagnosis of venous thromboembolism
(VTE) in patients after alloplasty of lower extremities big
joints. All positive results of ultrasonographic examina-
tions were confirmed by increase of D-dimers level in
blood serum. It shows high sensitivity of laboratory
investigations. 49% of cases of D-dimers level increase
in blood serum of patients after alloplasty of lower ex-
tremities joints were not confirmed by positive ultrasono-
graphic examinations. They were false positive results.
It shows low specificity of laboratory tests (Table 1).

No significant correlation between venous thrombo-
sis occurrence and serum D-dimers concentration in first
day after operation was stated. Occurrence of statistical-
ly important correlation between venous thrombosis and
D-dimers level increase in blood serum in 4th, 7th and 14th

day after operation was found. The later the laboratory
investigations were performed, the higher percentage of
venous thrombosis cases after joint alloplasty were con-
firmed (Table 2, Table 3, Table 4, Table 5, Table 6).
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Tabela 4. Zakrzepica żył głębokich a stężenie D-dimerów w surowicy
krwi w siódmej dobie po operacji

Wzrost stężenia
D-dimerów

Brak wzrostu stężenia
D-dimerów

N Liczebność

(n)

41

39

20

1

48,78

2,56

Parametr Częstość

występowania

(%)

Wyniki testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa: c2 = 19,73; p = 0,0000

Table 4. Deep venous thrombosis and serum D-dimer level in the
seventh postoperative day

Increase of D-dimers
level

Lack of increase
of D-dimers level

N Number

(n)

41

39

20

1

48,78

2,56

Parameter Frequency

of occurrence

(%)

Results of chi-squared test with Yates’ correction: c2 = 19,73; p = 0,0000

Tabela 5. Zakrzepica żył głębokich a stężenie D-dimerów w surowicy
krwi w czternastej dobie po operacji

Wzrost stężenia
D-dimerów

Brak wzrostu stężenia
D-dimerów

N Liczebność

(n)

41

39

20

1

48,75

2,56

Parametr Częstość

występowania

(%)

Wyniki testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa: c2 = 19,73; p = 0,0000

Table 5. Deep venous thrombosis and serum D-dimers level in the
fourteenth postoperative day

Increase of D-dimers
level

Lack of increase
of D-dimers level

N Number

(n)

41

39

20

1

48,75

2,56

Parameter Frequency

of occurrence

(%)

Results of chi-squared test with Yates’ correction: c2 = 19,73; p = 0,0000

Tabela 6. Odsetek przypadków zakrzepicy żylnej potwierdzonych
wzrostem stężenia D-dimerów w surowicy krwi

Table 6. Percentage of DVT confirmed by serum D-dimers level
increase

1 doba
4 doba
7 doba

14 doba

Odsetek zakrzepic żylnych potwierdzonych

wzrostem stężenia D-dimerów w surowicy krwi

52,38%
61,90%
95,23%
95,23%

1 day
4 day
7 day

14 day

Percentage of DVT confirmed by serum

D-dimers levels increase

52,38%
61,90%
95,23%
95,23%

Tabela 7. Obecność krwiaka pooperacyjnego a wzrost stężenia
D-dimerów w surowicy krwi w pierwszej dobie po operacji

Brak krwiaka

Krwiak

N Liczebność

(n)

51

29

21

13

41,18

44,83

Parametr Częstość

występowania

(%)

Wyniki testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa: c2 = 0,01; p = 0,9344

Table 7. Presence of postoperative haematoma and increase of serum
D-dimers level in the first postoperative day

Lack of haematoma

Haematoma

N Number

(n)

51

29

21

13

41,18

44,83

Parameter Frequency

of occurrence

(%)

Results of chi-squared test with Yates’ correction: c2 = 0,01; p = 0,9344

dobie po operacji. Stwierdzono występowanie statystycz-
nie istotnej zależności między występowaniem zakrzepicy
żylnej a wzrostem stężenia D-dimerów w surowicy krwi
w 4, 7 i 14 dobie po operacji. Im później wykonywano
badanie laboratoryjne tym potwierdzano wyższy odsetek
przypadków zakrzepicy żylnej po alloplastyce stawów
(Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6).

Jednym z czynników mogących mieć wpływ na
podwyższenie stężenia D-dimerów w surowicy krwi jest
obecność krwiaka. Rozległy krwiak okolicy operowane-
go stawu stwierdzono w 29 przypadkach (36%). Nie
stwierdzono występowania statystycznie istotnego wpły-
wu rozległego krwiaka pooperacyjnego na wzrost stęże-
nia D-dimerów w surowicy krwi (Tabela 7, Tabela 8,
Tabela 9, Tabela 10).

One of the factors having possible influence on se-
rum D-dimers level increase is presence of haematoma.
Extensive haematoma of operated joint region was stat-
ed in 29 cases (36%). Occurrence of statistical signifi-
cance of extensive postoperative haematoma on serum D-
dimers level increase was not stated (Table 7, Table 8,
Table 9, Table 10).
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Brak wzrostu stężenia D-dimerów w surowicy krwi
chorych po alloplastyce stawów kończyn dolnych świad-
czy o braku zakrzepicy żylnej. Wzrost stężenia D-dime-
rów nie świadczy o wystąpieniu ŻChZZ. Dla zakrzepicy
żylnej bardziej charakterystyczny jest wzrost stężenia
D-dimerów w późniejszych dobach po operacji (4,7,14)
niż w pierwszej dobie po zabiegu. Obecność rozległego
krwiaka okolicy operowanej nie wpływa na wzrost stę-
żenia D-dimerów w surowicy krwi.

DYSKUSJA
Badanie fizykalne nadal pozostaje bardzo ważnym ele-
mentem prawidłowej diagnostyki i leczenia ŻChZZ.
Należy jednak zdawać sobie sprawę, że rozpoznanie
zakrzepicy żył głębokich wyłącznie w oparciu o objawy
kliniczne jest trudne i niewystarczająco wiarygodne dla
podjęcia decyzji terapeutycznych. Wywiad lekarski, ba-
danie przedmiotowe, określenie przyczyn miejscowych
oraz współistniejących czynników ryzyka zakrzepicy
mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Obraz kliniczny
ŻChZZ cechuje się dużą zmiennością. Objawy zakrzepi-
cy żylnej kończyn dolnych uważane za charakterystycz-
ne mogą w praktyce nie występować. Wpływa to na
czułość rozpoznania. Jednocześnie różne inne jednostki
chorobowe mogą swymi objawami przypominać zakrze-
picę żył głębokich, co z kolei zmniejsza swoistość takiej
diagnostyki. Tak więc oparcie rozpoznania wyłącznie

Tabela 8. Obecność krwiaka pooperacyjnego a wzrost stężenia
D-dimerów w surowicy krwi w czwartej dobie po operacji

Brak krwiaka

Krwiak

N Liczebność

(n)

51

29

22

12

43,14

41,38

Parametr Częstość

występowania

(%)

Wyniki testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa: c2 = 0,01; p = 0,9344

Table 8. Presence of postoperative haematoma and increase of serum
D-dimers level in the fourth postoperative day

Lack of haematoma

Haematoma

N Number

(n)

51

29

22

12

43,14

41,38

Parameter Frequency

of occurrence

(%)

Results of chi-squared test with Yates’ correction: c2 = 0,01; p = 0,9344

Tabela 9. Obecność krwiaka pooperacyjnego a wzrost stężenia
D-dimerów w surowicy krwi w siódmej dobie po operacji

Brak krwiaka

Krwiak

N Liczebność

(n)

51

29

27

11

52,94

48,28

Parametr Częstość

występowania

(%)

Wyniki testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa: c2 = 0,03; p = 0,8661

Table 9. Presence of postoperative haematoma and increase of serum
D-dimers level in the seventh postoperative day

Lack of haematoma

Haematoma

N Number

(n)

51

29

27

11

52,94

48,28

Parameter Frequency

of occurrence

(%)

Results of chi-squared test with Yates’ correction: c2 = 0,03; p = 0,8661

Tabela 10. Obecność krwiaka pooperacyjnego a wzrost stężenia
D-dimerów w surowicy krwi w czternastej dobie po operacji

Brak krwiaka

Krwiak

N Liczebność

(n)

51

29

28

13

54,90

44,83

Parametr Częstość

występowania

(%)

Wyniki testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa: c2 = 0,03; p = 0,8661

Table 10. Presence of postoperative haematoma and increase of
serum D-dimers level in the fourteenth postoperative day

Lack of haematoma

Haematoma

N Number

(n)

51

29

28

13

54,90

44,83

Parameter Frequency

of occurrence

(%)

Results of chi-squared test with Yates’ correction: c2 = 0,03; p = 0,8661

Lack of D-dimers concentration increase in blood
serum of patients after lower extremities joints alloplas-
ty shows lack of venous thrombosis. Increase of D-dimers
level does not show occurrence of VTE. For venous
thrombosis more characteristic is serum D-dimers level
increase in later days after the operation (4th, 7th, 14th) than
in the first day after the procedure. Presence of extensive
haematoma in the operated region does not influence on
increase of D-dimers concentration in blood serum.

DISCUSSION
Physical examination still remains a very important el-
ement of correct diagnosis and therapy of VTE. It should
be realized that diagnosis of deep venous thrombosis only
on the basis of clinical symptoms is difficult and insuf-
ficiently reliable for taking therapeutic. Medical history,
objective examination, determination of local causes and
coexisting risk factors of thrombosis has only reference
significance. Clinical picture of VTE is characterized by
great variation. Symptoms of lower extremities venous
thrombosis considered as characteristic ones may not
occur in practice. It influences of sensitivity of diagno-
sis. Simultaneously various disease entities may have
similar symptoms to deep venous thrombosis, what de-
creases specificity of such diagnostic. Thus, basing the
diagnosis only on clinical data is insufficient and addi-
tional laboratory and imaging investigations allows to
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o dane kliniczne jest niewystarczające, a dopiero wyko-
nanie dodatkowych badań laboratoryjnych i obrazowych
pozwala rozpoznać zakrzepicę żylną i uniknąć jej powi-
kłań [1].

Wstępująca flebografia kontrastowa (FK) jest bada-
niem referencyjnym w rozpoznawaniu ZŻG. Podstawo-
wą zaletą tego badania jest możliwość oceny morfolo-
gicznej układu żył głębokich i ujawnienia zakrzepów
w każdym jego segmencie. Czułość metody jest wyso-
ka, sięga 95%. Niska jest jednak swoistość (47%), co po-
woduje konieczność zastosowania innych testów, celem
potwierdzenia rozpoznania. FK jest najbardziej przydat-
na w wykrywaniu dużych skrzeplin powodujących peł-
ną niedrożność naczynia. Mniej przydatna jest w przy-
padku zakrzepów małych naczyń, przy zakrzepach czę-
ściowo zmniejszających drożność naczynia lub w przy-
padku rozwiniętego krążenia obocznego. Wskazania do
wykonania flebografii znacznie ostatnio ograniczono
w związku z zagrożeniami, jakie niesie wstrzyknięcie
środka kontrastowego. Badanie jest uciążliwe dla chore-
go i kosztowne. Przy powszechnym użyciu ultrasonogra-
fii FK wykorzystuje się rzadko. Ultrasonografia jest
metodą nieinwazyjną i może być wykonywana w warun-
kach ambulatoryjnych. Na ocenę ultrasonograficzną skła-
dają się: ocena morfologiczna żyły, ocena przepływu wy-
korzystująca metodę Dopplera i badanie opcją kolorowe-
go obrazowania przepływu. USG w formie ultrasonogra-
fii dwuwymiarowej oraz badania dopplerowskiego umoż-
liwia równoczesną ocenę morfologiczną i hemodynamicz-
ną żył kończyn dolnych. Istotnym elementem badania
ultrasonograficznego jest tzw. próba uciskowa – zamknię-
cie żyły przez ucisk głowicą aparatu. Całkowite zamknię-
cie żyły podczas próby uciskowej wyklucza obecność
zakrzepów, niecałkowite zamknięcie jest najbardziej
miarodajnym kryterium rozpoznania ZŻG. Czułość pró-
by uciskowej w odcinku podkolanowo-udowym wynosi
około 95%, na podudziu 30-60%, w odcinku biodrowym
40-60%. Dołączenie badania dopplerowskiego do bada-
nia w prezentacji B pozwala stwierdzić obecność prze-
pływu i ocenić jego charakter. Badanie z kolorowym
obrazowaniem przepływu pozwala na barwne odwzoro-
wanie przepływu krwi, co umożliwia ocenę kierunku
przepływu oraz pozwala na lokalizację naczyń w sytu-
acji, gdy ściana naczynia jest niewidoczna [1,2,3,4,6,7].
Wśród dodatkowych badań laboratoryjnych praktyczne
znaczenie ma badanie stężenia D-dimerów w surowicy
krwi. D-dimery stanowią specyficzny produkt degrada-
cji fibryny, a ich obecność świadczy o tworzeniu się,
a następnie lizie zakrzepu. W praktyce stosuje się dwie
metody oznaczania poziomu D-dimerów – ELISA oraz
lateksową. Obie metody cechują się dużą czułością
(metoda ELISA ponad 95%, metoda lateksowa ponad
85%). Wadą badania jest jego niska swoistość (ok. 40%).
Podwyższony poziom D-dimerów stwierdza się także
z innych niż zakrzepica żylna przyczyn: podeszły wiek,
stany zapalne i infekcje, choroba niedokrwienna serca
i zawał mięśnia sercowego, reumatoidalne zapalenie sta-
wów, nowotwory, urazy, krwiaki po zabiegach operacyj-

recognize venous thrombosis and to avoid its complica-
tions [1].

Ascending contrast venography (CV) is a reference
examination in diagnosis of DVT. Basic advantage of that
examination is a possibility of morphological evaluation
of deep venous system and thrombus discovery in each
its segment. Sensitivity of the method is high, it reaches
to 95%. However, specificity is low (47%), what causes
necessity of other tests usage to confirm the diagnosis.
CV is the most useful in determination of big thrombi
causing complete venous occlusion. It is less useful in
case of small veins thrombus, at thrombi partially de-
creasing venous patency or in case of developed collat-
eral circulation. Indications to perform venography have
recently been significantly limited because of threats
resulting from injection of contrast. The examination is
onerous for the patient and expensive. At general use of
ultrasonography, CV is rarely applied. Ultrasonography
is a non-invasive method that can be performed in am-
bulatory conditions. Ultrasonographic evaluation consists
of: morphological vein evaluation, blood flow evaluation
utilizing Doppler method and examination by colour flow
imaging. USG in form of two-dimensional ultrasonogra-
phy and Doppler examination enables simultaneous
morphological and haemodynamic evaluation of veins of
lower extremities. An important element of ultrasono-
graphic examination is so called compression method –
vein closure by compression with apparatus head. Com-
plete closure during compression test excludes presence
of thrombi, incomplete closure is the most competent
criteria of DVT diagnosis. Sensitivity of compression
method in the femoropopliteal segment amounts to about
95%, on the shank 30-60%, in the iliac segment 40-60%.
Doppler examination enclosing to the examination in
presentation B allows stating blood flow presence and
evaluating its character. Examination with colour flow
imaging allows on colour blood flow representation, what
enables evaluation of blood flow direction and allows on
vessels localization in situation when wall of the vessel
is invisible [1,2,3,4,6,7]. Among additional laboratory
investigations determination of serum D-dimers concen-
tration in blood serum has practical significance.
D-dimers are specific product of fibrin degradation and
their presence shows on formation and then lysis of a
thrombus. Two methods of D-dimers level determination
are used in practice – ELISA and latex. The both meth-
ods are characterized by high sensitivity (ELISA meth-
od over 95%, latex method over 85%). A disadvantage
of that test is its low specificity (about 40%). Increased
D-dimers level is also stated because of other reasons than
venous thrombosis: old age, inflammations and infec-
tions, ischaemic heart disease and myocardial infraction,
rheumatoid arthritis, neoplasms, injuries, haematomas
after operative procedures, in pregnancy and puerperium,
in case of frequent venous blood sampling. Use of an-
tithrombotic drugs (heparin, oral anticoagulants) also in-
fluences on determination of D-dimers concentration
[1,3,4].
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nych, w ciąży i połogu, w przypadku częstych pobrań
krwi żylnej. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych
(heparyna, doustne antykoagulanty) wpływa również na
oznaczenie stężenia D-dimerów [1,3,4].

Chorzy poddawani alloplastyce dużych stawów koń-
czyn dolnych są szczególnie narażeni na powikłania
zakrzepowo-zatorowe. Zasadnicza dyskusja dotyczy, więc
opracowania skutecznych metod rozpoznawania ŻChZZ
w przebiegu endoprotezoplastyki stawów. Zdecydowana
większość autorów podkreśla niską czułość badania
przedmiotowego w diagnostyce ZŻG. Wskazuje na to
duży odsetek zakrzepic bezobjawowych i zakrzepic
maskowanych przez stan miejscowy kończyny dolnej po
rozległym zabiegu operacyjnym [8,9,10,11,12]. Z pośród
badań obrazowych dąży się do wyboru techniki skutecz-
nej, nieinwazyjnej, powtarzalnej, nieszkodliwej dla cho-
rego i względnie mało kosztownej. Rozważania większo-
ści autorów dotyczą skuteczności diagnostycznej flebo-
grafii kontrastowej i badania ultrasonograficznego (za-
równo w projekcji B jak i badania dopplerowskiego). FK
mimo swoich wad (inwazyjność, niedogodność dla ba-
danego, możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznej,
brak powtarzalności badania) stanowi w wielu ośrodkach
“złoty standard” w rozpoznawaniu ŻChZZ, stąd też do
niej porównuje się inne obrazowe metody diagnostycz-
ne [12,13,14,15,16,17].

Ocena przydatności badania ultrasonograficznego
w diagnostyce ŻChZZ w przebiegu alloplastyki stawów
kończyn dolnych jest niejednoznaczna. Czułość i swo-
istość metody wahają się w bardzo szerokich granicach
– od 63 do 100% [12,13,14,15,16,17]. Dyskusja autorów
dotyczy określenia czynników wpływających na przydat-
ność diagnostyczną USG. Wśród nich wymienia się lo-
kalizację ZŻG i jej manifestację kliniczną. Część auto-
rów w swoich badaniach wykazuje zdecydowanie więk-
szą przydatność FK niż USG w przypadkach dystalnej
zakrzepicy bezobjawowej. Zwracają oni uwagę, że znacze-
nie USG wyraźnie rośnie w diagnostyce zakrzepicy
objawowej, okluzyjnej, zlokalizowanej w odcinku bliż-
szym [12,14,15,16]. Istnieją doniesienia o różnej przydat-
ności ultrasonografii w zależności od wielkości zakrze-
pu. Przydatność USG w diagnostyce ZŻG jest wyraźnie
niższa, gdy zakrzep ma średnicę mniejszą od 1 cm.
Dotyczy to testu uciskowego przeprowadzanego w pro-
jekcji B. Jeśli badanie jest uzupełnione badaniem dopple-
rowskim to przydatność metody jest znacznie wyższa
[17]. Świeże zakrzepy rozwijające się w ciągu pierwsze-
go tygodnia po alloplastyce stawów mogą nie być echo-
geniczne. Dodatkowo taki zakrzep może być miękki
i częściowo plastyczny, co ogranicza przydatność testu
uciskowego [18]. Wielu autorów stwierdza zależność
przydatności badania ultrasonograficznego w diagnosty-
ce ŻChZZ od doświadczenia specjalisty wykonującego
badanie. Istnieje badanie porównujące stopień korelacji
flebografii kontrastowej i ultrasonografii wykonywanej
przez dwie, zróżnicowane pod względem doświadczenia
i umiejętności grupy lekarzy. Stwierdzono znacząco
wyższą przydatność ultrasonografii wykonywanej przez

Patients undergoing alloplasty of big joints of lower
extremities are especially subjected to thromboembolic
complications. Thus, fundamental discussion concerns
development of effective methods of VTE diagnostics in
the course of joints endoprosthesis-plasty. Decided ma-
jority of authors underlines low sensitivity of object
examination in DVT diagnostic. It shows on high percent-
age of asymptotic thromboses and thromboses masked by
local state of lower extremity after extensive operation
[8,9,10,11,12]. It is aimed to choose effective, non-inva-
sive, repeatable, harmless for a patient and relatively not
much expensive technique from imaging examinations.
Considerations of most authors concern diagnostic effec-
tiveness of contrast venography and ultrasonographic
examination (in projection B as well as Doppler exam-
ination). CV, despite its disadvantages (invasiveness,
inconvenience for a patient, possibility of anaphylactic
reaction occurrence, lack of repeatability) in many cen-
tres is a “gold standard” in VTE diagnosis, therefore other
imaging diagnostic methods are compared with that one
[12,13,14,15,16,17].

Evaluation of ultrasonographic examination utility in
VTE diagnostic in the course of alloplasty of lower
extremities joints is not unequivocal. Sensitivity and
specificity of that method vary in very vast limits – from
63 to 100% [12,13,14,15,16,17]. Discussion of authors
concerns determination of factors influencing on diagnos-
tic utility of USG. Among these factors DVT localiza-
tion and its clinical manifestation are mentioned. Some
authors in their studies shows on definitely high utility
of CV than USG in cases of distal asymptotic venous
thrombosis. They pay attention that significance of USG
clearly increases in diagnostic of symptomatic, occlusive
thrombosis, localized in closer segment [12,14,15,16].
There are reports about various utility of ultrasonogra-
phy in dependence on thrombus size. USG utility in DVT
diagnosis is significantly lower, when a thrombus has
a diameter smaller than 1 cm. It concerns compression
test performed in projection B. If the examination is com-
pleted with Doppler examination, utility of the method
is considerably higher [17]. Fresh thrombi developing
during the first week after joints alloplasty may be not
echogenic. Additionally such thrombus may be soft and
partially plastic, what limits utility of compression test
[18]. Many authors state dependence of ultrasonograph-
ic examination utilities in VTE diagnosis on experience
of a specialist performing the examination. There is
a study that compares correlation degree of contrast
venography and ultrasonography performed by two
groups of physicians, diverse with regard to experience
and skills. Significantly higher utility of ultrasonography
performed by experienced group was stated [15]. Other
study states on clear increase of sensitivity of the meth-
od together with the number of examined patients, thus
with increase of examiners experience [17]. Manual skills
and experience of examiner has special significance in
diagnosis of fresh venous thrombosis, when a specialist
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doświadczony zespół [15]. Inne badanie stwierdza wy-
raźny wzrost czułości metody wraz z liczbą przebadanych
chorych, a więc wraz ze wzrostem doświadczenia bada-
jących [17]. Umiejętności manualne i doświadczenie
badającego ma szczególne znaczenie w diagnostyce
świeżej zakrzepicy, gdy specjalista ma do czynienia
z podatnym, często nieechogenicznym, niemym klinicz-
nie zakrzepem [18].

Ultrasonografia układu żylnego kończyn dolnych jako
badanie powtarzalne jest bardzo dobrą metodą nie tylko
rozpoznawania ŻChZZ, ale także monitorowania jej
rozwoju. Część autorów podkreśla, że zakrzepica dystalna
nie powoduje objawowej zatorowości płucnej. Istnieją
jednak doniesienia, że może ona rozwijać się w zakrze-
picę proksymalną i wówczas wywoływać groźne dla
życia chorego powikłania płucne. Ocenia się, że 6-23%
wszystkich zakrzepic dystalnych przechodzi w zakrzepi-
cę proksymalną [9,19,20].

Podsumowując, należy stwierdzić, że istnieją trzy
zasadnicze ograniczenia przydatności diagnostycznej
badania ultrasonograficznego: wielkość zakrzepu, jego
lokalizacja i brak doświadczenia lekarza wykonującego
USG [15,17,21]. W naszym badaniu staraliśmy się wy-
eliminować czynniki wpływające negatywnie na skutecz-
ność badania ultrasonograficznego. Wszyscy chorzy byli
badani przez tego samego specjalistę, mającego duże
doświadczenie w badaniu USG układu żylnego kończyn
dolnych. Badanie było kilkukrotnie powtarzane w tych
samych warunkach. Każde badanie było przeprowadza-
ne w projekcji B i uzupełniane badaniem dopplerowskim.

Niewielu autorów w swoich badaniach wykorzysty-
wało oznaczenie stężenia D-dimerów w surowicy krwi
w diagnostyce powikłań zakrzepowo-zatorowych w chi-
rurgii urazowo-ortopedycznej. D-dimery stanowią specy-
ficzny produkt degradacji fibryny, a podwyższenie ich
stężenia świadczy o tworzeniu się, a następnie lizie
zakrzepu. Wszystkie publikowane prace na temat przy-
datności diagnostycznej badania stężenia D-dimerów w
surowicy krwi podkreślają bardzo wysoką czułość me-
tody przy jej niskiej swoistości. Świadczyć o tym ma
uzyskanie przez tych autorów dużej liczby wyników
fałszywie dodatnich [22,23,24]. Badanie stężenia D-di-
merów w surowicy krwi jest badaniem obiektywnym,
którego wynik nie jest uzależniony od lokalizacji zakrze-
picy i doświadczenia osoby badającej. Jest to badanie
powtarzalne, umożliwiające monitorowanie przebiegu
zakrzepicy [24].

W naszych badaniach potwierdziliśmy wysoką czu-
łość i niską swoistość badania stężenia D-dimerów
w rozpoznawaniu ZŻG. Aż 49% przypadków wzrostu
stężenia D-dimerów w surowicy krwi chorych po allo-
plastyce stawów kończyn dolnych było fałszywie dodat-
nich, czyli nie zostały potwierdzone dodatnim badaniem
ultrasonograficznym. Nie stwierdziliśmy wyników fałszy-
wie ujemnych. A więc ujemny wynik badania stężenia
produktu degradacji fibryny świadczy z całą pewnością
o braku zakrzepicy. Z drugiej strony podwyższone stę-
żenie D-dimerów nie dowodzi jednak rozwoju ŻChZZ.

has to do with susceptible, often non-echogenic and
clinically mute thrombus [18].

Ultrasonography of lower extremities venous system
as repeatable examination is a very good method not only
to VTE diagnosis but also to monitor its development.
Some authors underline that distal thrombosis do not
cause symptomatic pulmonary embolism. However, there
are reports that it may develop into proximal thrombosis
and then it may cause pulmonary complications harmful
for patient’s life. It has been evaluated that 6-23% of all
distal thromboses pass into proximal thromboses
[9,19,20].

Summarizing, it should be stated that there are three
fundamental limits of diagnostic utility of ultrasonograph-
ic examination: thrombus size, its localization and lack
of experience of a physician performing USG [15,17,21].
In our study we try to eliminate factors negatively influ-
encing on effectiveness of ultrasonographic examination.
All patients were examined by the same specialist, hav-
ing great experience in USG examinations of lower
extremities venous system. The examination was repeat-
ed several times in the same conditions. Each examina-
tion was performed in projection B and completed with
Doppler examination.

Determination of D-dimers concentration in blood
serum in diagnosis of thromboembolic complications in
trauma and orthopaedic surgery was used only by few
authors in their studies. D-dimers are specific product of
fibrin degradation and increase of their concentration
shows on formation and then lysis of a thrombus. All
papers concerning diagnostic utility of serum D-dimers
level underline very high sensitivity of the method at its
low specificity. Great number of positively false results
obtained by these authors shows on that [22,23,24].
Determination of serum D-dimers concentration is an
objective examination, which result is not dependent on
thrombosis localization and experience of an examiner.
It is a repeatable test that enables thrombosis course
monitoring [24].

Our research confirmed high sensitivity and low
specificity of D-dimers level determination in diagnosis
of DVT. Right up to 49% of cases of D-dimers concen-
tration increase in blood serum of patients after alloplas-
ty of lower extremities joints were false positive, i.e. they
were not confirmed by ultrasonographic examination.
False negative results were not stated. Thus, negative
result of determination of fibrin degradation product
concentration definitely shows on lack of venous throm-
bosis. From the other side, increased concentration of D-
dimers does not prove development of VTE. Diagnostic
scheme of DVT after joins alloplasty can be proposed on
the basis of literature and own researches. Determination
of serum D-dimers concentration can be used as prelim-
inary screening test in diagnostic of venous thrombosis.
Positive result requires absolute confirmation by avail-
able imaging examination (CV, USG).
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Na podstawie piśmiennictwa i badań własnych można
zaproponować schemat diagnostyczny ZŻG po allopla-
styce stawów. Określenie stężenia D-dimerów w surowicy
krwi można wykorzystać jako wstępny test przesiewowy
w diagnostyce zakrzepicy żylnej. Wynik dodatni badania
wymaga bezwzględnego potwierdzenia dostępnym bada-
niem obrazowym (FK, USG).

Wniosek
Badanie stężenia D-dimerów w surowicy krwi chorych
po alloplastyce stawów kończyn dolnych stanowi test
przesiewowy w diagnostyce zakrzepicy żylnej i wyma-
ga potwierdzenia badaniem obrazowym (ultrasonogra-
ficznym lub flebografią kontrastową).
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CONCLUSION
Determination of D-dimers concentration in blood serum
of patients after alloplasty of lower extremities joints is
a screening test in diagnostic of venous thrombosis and
it requires confirmation by imaging examination (ultra-
sonography or contrast venography).


