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STRESZCZENIE:    Celem pracy była ocena przydatności oznaczenia D-dimeru w rozpoznawaniu i przewidywaniu zakrzepicy żylnej kończyn dolnych 
u chorych operowanych z powodu nowotworu w obrębie jamy brzusznej w zależności od punktu odcięcia tego parametru.

  Materiał i  metodyka: Grupę badaną stanowiło 150 osób operowanych z  powodu nowotworów w  obrębie jamy brzusznej 
w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej PUM w Szczecinie w okresie od października 2014 do czerwca 2016 roku. U chorych 
tych oznaczano wartość D-dimeru, przeprowadzano wywiad i badanie fizykalne, a w celu potwierdzenia/wykluczenia ŻChZZ 
trzykrotnie wykonywano badania USG żył kończyn dolnych.

  Wyniki: Przy zastosowaniu punktu odcięcia na wysokości ogólnie przyjętej normy (500 ng/ml) aż u 46% chorych z nowotwo-
rami stwierdzono podwyższoną wartość D-dimeru pomimo braku ŻChZZ, nie wykryto natomiast wpływu stopnia zaawanso-
wania choroby nowotworowej na wartość D-dimeru. Zastosowanie dla tej grupy chorych proponowanego w piśmiennictwie 
punktu odcięcia na poziomie 1440 mg/ml sprawia natomiast, że fałszywie dodatnia podwyższona wartość tego parametru 
dotyczy już tylko 14% chorych. Podwyższenie górnej granicy normy D-dimeru pozwala również na ujawnienie wpływu stop-
nia zaawansowania nowotworu na wartość tego parametru.

  Wnioski: Stężenie D-dimeru często bywa podwyższone u osób z czynną chorobą nowotworową, co nie pozwala na stosowa-
nie jego oznaczenia jako jedynego kryterium rozpoznawania ŻChZZ w tej grupie chorych. Stężenie D-dimeru przed zabie-
giem operacyjnym nie pozwala na określenie ryzyka pooperacyjnych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Ma to niewątpliwie 
związek z rozpowszechnieniem skutecznej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jak wynika z dostępnego piśmiennictwa, opty-
malną metodę rozpoznawania ŻChZZ u chorych leczonych chirurgicznie z powodu czynnej choroby nowotworowej stanowi 
ultrasonografia. Wpływ stopnia zaawansowania choroby nowotworowej na wartość D-dimeru ujawnia się dopiero wtedy, gdy 
jako punkt odcięcia w tej grupie chorych przyjmuje się 1440 ng/ml, a nie – jak czyni się to dla ogólnej populacji – 500 ng/ml. 

SŁOWA KLUCZOWE:   D-dimer, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, nowotwór

ABSTRACT:   The aim: of the study was to evaluate the usefulness of D-dimer evaluation in the diagnosis and prediction of venous thromboembo-
lism (VTE) of lower extremities in patients operated on for abdominal tumors depending on the chosen cut-off point for this parameter.

  Material and methods: We included 150 patients operated on for abdominal cancer in our department between October 2014 and June 
2016. In these patients, concentration of D-dimer was determined, medical histories were taken, and physical examinations were per-
formed. Ultrasound exams of the veins of the lower limbs were performed three times in every patient in order to confirm or exclude VTE.

  Results: When a standard cut-off point (500 ng/ml) was used, in 46% of cancer patients D-dimer values were elevated despite 
the lack of VTE. We did not detect any influence of cancer stage on the value of D-dimer. However, if cut-off point was 1440 ng/ml, 
which has been suggested in the literature, only 14% of patients were false positive. When the upper cut-off value for D-dimer 
was raised,  the effect of cancer stage on the value of this parameter could be seen.

  Conclusion: The concentration of D-dimer is often elevated in patients with active cancer, but is not a sufficient criterion for diagno-
sis of VTE. The concentration of D-dimer before surgery does not determine the risk of postoperative thromboembolic complica-
tions. This is undoubtedly related to the widespread use of effective thromboprophylaxis. According to the literature, ultrasound is 
the optimum method for detection of VTE in surgically treated cancer patients. The effect of cancer stage on the value of D-dimer is 
revealed only when the cut-off point in this group is 1440 ng/ml, instead of 500 ng/ml which is used for the general population.
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WSTĘP

Powszechnie przyjęto, że w diagnostyce żylnej choroby zakrze-
powo-zatorowej (ŻChZZ) spośród wszystkich badań laborato-
ryjnych najbardziej przydatne jest oznaczanie D-dimeru [1]. Jego 

obecność w osoczu świadczy o równoczesnej aktywacji krzepnię-
cia krwi i fibrynolizy. Testy oceniające zawartość D-dimeru w oso-
czu lub pełnej krwi odznaczają się wysoką czułością i negatywną 
wartością predykcyjną (około 100%), ich swoistość zaś jest niska. 
Oznacza to, że polegać na nich można wyłącznie przy wynikach 
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we) jednego narządu z limfadenektomią. Resekcja rozszerzona oznacza 
radykalne wycięcie (całkowite bądź częściowe) dwóch lub więcej na-
rządów z limfadenektomią. Zabieg paliatywny/diagnostyczny oznacza 
operację, podczas której nie wykonano radykalnej resekcji narządu.

METODY

Przed zabiegiem operacyjnym u wszystkich chorych oznaczono D-
-dimer, odebrano celowany wywiad w kierunku objawów ŻChZZ, 
przeprowadzono badanie fizykalne oraz pełne badanie ultrasono-
graficzne żył kończyn dolnych w opcji dopplerowskiej.

Przewaga ultrasonografii nad innymi badaniami obrazowymi (flebo-
grafią, pletyzmografią impedancyjną, angiografią rezonansu magne-
tycznego oraz flebografią izotopową) w rozpoznawaniu zakrzepicy 
żylnej kończyn dolnych została bardzo dokładnie udokumentowana 
w książce „Zakrzepy i zatory” pod red. prof. Łopaciuka [3] oraz w jej 
nowszym wydaniu pod red. prof. Windygi [13]. Czytelnik znajdzie tam 
obszerne uzasadnienie  praktycznego zastosowania ultrasonografii, 
a nie wymienionych wyżej metod. Ujmując temat w skrócie: jest to 
badanie nieinwazyjne, wolne od powikłań po środkach cieniujących, 
w mniejszym stopniu zależne od stanu chorego, krótkie, tanie, pro-
ste w wykonaniu, powtarzalne, a zatem w przypadku chorych pod-
dawanych dużym operacjom z powodu nowotworów – optymalne. 
Badanie ultrasonograficzne układu żylnego składa się z 4 elementów:

• oceny morfologii światła i ściany żył (prawidłowa zawartość 
naczynia krwionośnego jest bezechowa, natomiast 
skrzepliny w zależności od czasu ich powstania wykazują 
najpierw niską, później coraz wyższą echogeniczność),

• próby uciskowej (żyła bez zakrzepicy wskutek ucisku 
głowicy ultrasonograficznej zapada się całkowicie, natomiast 
obecność zakrzepów uniemożliwia zapadnięcie się żyły),

• oceny przepływu krwi w opcji kolorowego Dopplera (żyła 
bez zakrzepicy wypełnia się kolorem całkowicie, obecność 
skrzeplin wywołuje ubytki w wypełnieniu, a całkowite 
zamknięcia światła naczynia – brak koloru),

• oceny widma przepływu w opcji Dopplera impulsowego 
(PW = pulse wave).

Udowodniono, że spośród wymienionych elementów badania 
ultrasonograficznego najwyższą czułością odznacza się próba 

ujemnych, które pozwalają wykluczyć ŻChZZ. Uzyskanie wyni-
ku dodatniego, czyli wysokiej wartości D-dimeru, nie pozwala na-
tomiast na rozpoznanie ŻChZZ, gdyż swoistość oraz pozytywna 
wartość predykcyjna tego badania są niewielkie [2].

Wynik fałszywie dodatni, czyli podwyższoną zawartość D-dimeru 
pomimo braku czynnej ŻChZZ, często uzyskuje się u chorych z no-
wotworami, infekcjami, zawałem serca, stabilną i niestabilną chorobą 
niedokrwienną serca, zakrzepowym zapaleniem żył powierzchownych, 
reumatoidalnym zapaleniem stawów, posocznicą, podczas ciąży, po 
urazach i operacjach oraz w zaawansowanym wieku [3]. 

Chorzy stanowiący grupę badaną w niniejszej pracy to 150 kolejnych 
osób leczonych chirurgicznie z powodu czynnej choroby nowotwo-
rowej przewodu pokarmowego. Nie należy więc oczekiwać, by ozna-
czanie D-dimeru miało wartość diagnostyczną w wykrywaniu ŻChZZ 
u tych chorych [4].

Jednakże ukazują się wciąż nowe publikacje wskazujące na przydat-
ność D-dimeru w przewidywaniu powikłań zakrzepowo-zatorowych 
u chorych na nowotwory, a nawet proponujące punkt odcięcia tego 
parametru na poziomie 75% jego wartości dla populacji chorych on-
kologicznych (1,44 ug/ml) [5]. D-dimer nadal oceniany jest przez nie-
których autorów jako wartościowy czynnik oceny ryzyka wystąpienia, 
a także nawrotu zakrzepicy [6].

Celem tej pracy była ocena przydatności oznaczenia D-dimeru w roz-
poznawaniu zakrzepicy żylnej kończyn dolnych u chorych z nowo-
tworami oraz w przewidywaniu powikłań zakrzepowo-zatorowych 
we wczesnym okresie pooperacyjnym w zależności od przyjętego 
punktu odcięcia tego parametru.

MATERIAŁ I METODYKA

Badana populacja
Badanie prospektywne dotyczyło grupy 150 kolejnych chorych opero-
wanych w okresie od października 2014 do czerwca 2016 roku w Kli-
nice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej PUM w Szczecinie z powodu 
czynnej choroby nowotworowej obejmującej narządy trawienne. Zna-
leźli się tu chorzy z nowotworami pierwotnymi okrężnicy i odbytnicy, 
żołądka oraz trzustki, z guzami innych narządów (przeważnie narządu 
rodnego) naciekającymi wtórnie przewód pokarmowy oraz ze wzno-
wami miejscowymi bądź regionalnymi wymienionych nowotworów. 
Umiejscowienie pierwotne nowotworów podano w tabeli I. U 150 
chorych rozpoznano łącznie 152 nowotwory. U dwojga chorych 
wystąpiły po 2 niezależne nowotwory. U chorego T.S. rozpoznano 
i zoperowano raka żołądka oraz raka poprzecznicy. Chorą J.K. przy-
jęto i zoperowano z powodu raka zstępnicy, a w trakcie hospitali-
zacji rozpoznano dodatkowo raka piersi, którego leczenie nastąpiło 
później. Stopień zaawansowania nowotworów podano w tabeli II.

Rodzaje wykonanych zabiegów operacyjnych podano w tabeli III. Re-
sekcja radykalna oznacza radykalne usunięcie (całkowite bądź częścio-

Tab. I. Pierwotne umiejscowienie nowotworów

OKRĘŻNICA ODBYTNICA ŻOŁĄDEK TRZUSTKA JAJNIK JELITO CIENKIE ODBYT PĘCHERZYK 
ŻÓŁCIOWY

PIERŚ ŁĄCZNIE

Liczba 72 39 25 6 5 2 1 1 1 152

Odsetek 47,3% 25,7% 16,4% 3,9% 3,3% 1,3% 0,7% 0,7% 0,7% 100%

Tab. II. Stopień zaawansowania nowotworów

IO IIO IIIO IVO ŁĄCZNIE

Liczba chorych 3 57 56 34 150

Odsetek chorych 2% 38% 37,33% 22,67% 100%

Tab. III. Rodzaje wykonanych zabiegów operacyjnych

RESEKCJA 
RADYKALNA

RESEKCJA ROZ-
SZERZONA

ZABIEG PALIATYW-
NY/DIAGNOSTYCZNY

ŁĄCZNIE

Liczba zabiegów 114 19 17 150

Odsetek zabiegów 76% 12,7% 11,3% 100%
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na 4–20-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy 
żylnej u chorych onkologicznych. W badaniach sekcyjnych odsetek 
ten sięga nawet 50% [15–17]. Spośród dostępnych badań labora-
toryjnych największe zastosowanie w rozpoznawaniu zakrzepicy 
żylnej ma oznaczenie stężenia D-dimeru w surowicy [1, 6]. Wynik 
tego badania bywa jednak fałszywie dodatni u znacznego odsetka 
chorych z nowotworami [2, 3]. 

W niniejszej pracy zestawiono wyniki badań stężenia D-dimeru 
z pozostałymi elementami rozpoznania choroby zakrzepowo-za-
torowej: wywiadem chorobowym, badaniem fizykalnym oraz ul-
trasonografią dopplerowską, która – jak wskazuje piśmiennictwo 
– stanowi najlepszą z praktycznego punktu widzenia metodę ob-
razowania zakrzepicy [3]. 

Okazało się, że pomimo bardzo różnych i często podwyższonych 
wartości D-dimeru przed zabiegiem u żadnego spośród 150 chorych 
przyjętych do leczenia operacyjnego, na podstawie danych z wywiadu 
chorobowego, badania fizykalnego oraz ultrasonografii dopplerow-
skiej, nie potwierdzono rozpoznania żylnej choroby zakrzepowo-za-
torowej. Ponadto, również niezależnie od wartości D-dimeru przed 
zabiegiem, u żadnego z chorych powikłania zakrzepowo-zatorowe 
nie wystąpiły także we wczesnym okresie pooperacyjnym. Jest to 
bez wątpienia następstwo przedłużonej profilaktyki przeciwza-
krzepowej, która jednak nie stanowi tematu niniejszego artykułu.

U 54% badanych (81 na 150) stężenie D-dimeru przed operacją oka-
zało się prawidłowe w rozumieniu normy powszechnie obowiązują-
cej dla ogólnej populacji. Dotyczyło to 66,66% pacjentów w I okre-
sie choroby nowotworowej (2 na 3), 59,65% w okresie II (34 na 57), 
48,21% w okresie III (27 na 56) oraz 52,94% w okresie IV (18 na 34).

Jeśli zatem za punkt odcięcia przyjąć tę właśnie normę (500 ng/
ml), to aż 46% badanych (59 na 150) miało podwyższone stężenie 
D-dimeru pomimo braku ŻChZZ. Dotyczyło to 33,33% pacjen-
tów w I okresie choroby (1 na 3), 40,35% w okresie II (23 na 57), 
51,79% w okresie III (29 na 56) oraz 47,06% w okresie IV (16 na 34).

uciskowa [7]. W odniesieniu do objawowej zakrzepicy odcinka 
proksymalnego czułość ta wynosi 96% [8], a w przypadkach bezob-
jawowych w ramach badań przesiewowych od 76%  [8] do 89% [9].

Czułość ultrasonografii w wykrywaniu ZŻG w odcinku dystalnym 
w stosunku do żyły podkolanowej, czyli na poziomie podudzia, jest 
niższa i mieści się w przedziale 30–50% [11, 12].

Wywiad, badanie fizykalne oraz ultrasonograficzne powtarzano 
następnie jeszcze dwukrotnie:

• w 6.–10. dobie pooperacyjnej (zazwyczaj w dniu wypisania do 
domu),

• w 4.–6. tygodniu po operacji (po zakończeniu przedłużonej 
profilaktyki przeciwzakrzepowej, którą wszyscy chorzy 
stosowali zgodnie z obowiązującymi zaleceniami) [12].

WYNIKI

Wyniki badań laboratoryjnych (oznaczeń D-dimeru) podano w tabe-
lach IV i V, w dwóch wersjach, z podziałem na stopnie zaawansowania 
choroby nowotworowej. W wersji pierwszej (tabela IV) zastosowa-
no punkt odcięcia D-dimeru na poziomie 500 ng/ml, czyli zgodnie 
z powszechnie obowiązującą normą. W wersji drugiej (tabela V) za-
stosowano punkt odcięcia postulowany przez Ay i wsp. [5], czyli 1440 
ng/ml. W wywiadach, badaniach fizykalnych i ultrasonograficznych 
u żadnego ze 150 badanych chorych nie stwierdzono cech żylnej cho-
roby zakrzepowo-zatorowej ani przed zabiegiem operacyjnym, ani 
w dniu wypisania do domu, ani po ukończeniu przedłużonej profi-
laktyki przeciwzakrzepowej. Jeden z badanych chorych zmarł przed 
wykonaniem trzeciego badania. Jak wykazała sekcja zwłok, również 
u niego nie doszło do powikłań zakrzepowo-zatorowych.

OMÓWIENIE

Osoby z chorobą nowotworową są szczególnie narażone na powi-
kłania zakrzepowo-zatorowe. Dane z piśmiennictwa [14] wskazują 

Tab. IV. Wartości D-dimeru a zaawansowanie nowotworu (wartość odcięcia: 500 ng/ml)

D-DIMER IO

3 CHORYCH
IIO

57 CHORYCH
IIIO

56 CHORYCH
IVO

34 CHORYCH
ŁĄCZNIE SPOŚRÓD 150 
CHORYCH

Poniżej 500 ng/ml – liczba chorych 2 34 27 18 81

Poniżej 500 ng/ml – odsetek chorych 66,66% 59,65% 48,21% 52,94% 54%

Powyżej 500 ng/ml – liczba chorych 1 23 29 16 69

Powyżej 500 ng/ml – odsetek chorych 33,33% 40,35% 51,79% 47,06% 46%

Łącznie – liczba chorych 3 57 56 34 150

Łącznie – odsetek  chorych 100% 100% 100% 100% 100%

Tab. V. Wartości D-dimeru a zaawansowanie nowotworu (wartość odcięcia: 1440 ng/ml)

D-DIMER IO
3 CHORYCH

IIO
57 CHORYCH

IIIO
56 CHORYCH

IVO
34 CHORYCH

ŁĄCZNIE SPOŚRÓD 150 
CHORYCH

Poniżej 1440 ng/ml – liczba chorych 3 51 48 27 129

Poniżej 1440 ng/ml – odsetek chorych 100% 89,5% 85,7% 79,4% 86%

Powyżej 1440 ng/ml – liczba chorych 0 6 8 7 21

Powyżej 1440 ng/ml – odsetek chorych 0% 10,5% 14,3% 20,6% 14%

Łącznie – liczba chorych 3 57 56 34 150

Łącznie – odsetek  chorych 100% 100% 100% 100% 100%
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WNIOSKI

Stężenie D-dimeru często bywa podwyższone u osób z czynną 
chorobą nowotworową, co nie pozwala na stosowanie jego ozna-
czenia jako jedynego kryterium rozpoznawania ŻChZZ w tej gru-
pie chorych.

Stężenie D-dimeru przed zabiegiem operacyjnym nie pozwala na 
określenie ryzyka pooperacyjnych powikłań zakrzepowo-zato-
rowych. Ma to niewątpliwie związek z rozpowszechnieniem sku-
tecznej profilaktyki przeciwzakrzepowej.

Zgodnie z dostępnym piśmiennictwem optymalną i najpraktycz-
niejszą metodę rozpoznawania ŻChZZ u chorych leczonych chi-
rurgicznie z powodu czynnej choroby nowotworowej stanowi ul-
trasonografia dopplerowska.

Wpływ stopnia zaawansowania choroby nowotworowej na war-
tość D-dimeru ujawnia się dopiero wtedy, gdy jako punkt odcięcia 
w tej grupie chorych przyjmuje się 1440 ng/ml, a nie – jak czyni 
się to dla ogólnej populacji – 500 ng/ml.

Stosując ten punkt odcięcia, nie dostrzega się wpływu stopnia za-
awansowania choroby nowotworowej na stężenie D-dimeru; wyż-
szy stopień zaawansowania nie oznacza większego prawdopodo-
bieństwa nieprawidłowej (tj. pow. 500 ng/ml) wartości D-dimeru.

Jeśli natomiast za punkt odcięcia uznać proponowany w pracy Ay 
i wsp. [5] poziom 1440 ng/ml, to odsetek chorych z wysokim D-
-dimerem obniżyłby się do 14%. W I okresie choroby nowotwo-
rowej wyniósłby on 0% (0 chorych na 3), w II – 10,5% (6 na 57), 
w III – 14,3% (8 na 56), a w IV – 20,6% (7 na 34).

Dzięki zastosowaniu tego punktu odcięcia można uwidocznić 
związek stopnia zaawansowania choroby nowotworowej ze stę-
żeniem D-dimeru: im wyższy stopień zaawansowania, tym więk-
sze prawdopodobieństwo nieprawidłowej (tj. pow. 1440 ng/ml) 
wartości D-dimeru.

Wydaje się zatem słuszne, by w diagnostyce laboratoryjnej żylnej 
choroby zakrzepowo-zatorowej u chorego onkologicznego za gra-
niczną wartość stężenia D-dimeru w surowicy krwi przyjąć 1440 
ng/ml zamiast 500 ng/ml, jak czyni się to dla populacji ogólnej.
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