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Özet
Amaç: D-Dimer (DD), derin ven trombozundan (DVT) flüphe etti¤imiz olgularda tan›da yol gösterici olarak di¤er yöntemlere
göre daha ekonomik ve güvenli bir laboratuar testidir.
Yöntem: Çal›flmam›za, Ocak 1999-Aral›k 2002 tarihleri aras›nda poliklini¤imize baflvuran ve Wells skorlamas›na göre düflük
olas›l›kl› DVT (1.Grup), orta olas›l›kl› DVT (2.Grup), yüksek olas›l›kl› DVT (3.Grup) olmak üzere 3 gruba ay›rd›¤›m›z 150
(109 kad›n; 41 erkek) hastay› ald›k. Tüm hastalar›m›za DD (Latex) testi ve DVTflüphesi olan alt ekstremiteye renkli doppler
ultrasonografi (USG) uygulad›k.
Bulgular: Tüm DD testi ve renkli doppler USG verileri derlenip istatistiksel uygulama ile de¤erlendirildi. 1.Grup’da negatif
prediktiv de¤er (NPD) %97,7 (%95 CI_ = %87,7-%99,9); 2.Grup’da negatif prediktiv de¤er (NPD) %93 (%95 CI = %80,9%98,5); 3.Grup’ta negatif prediktiv de¤er (NPD) %75 (%95 CI = %19,4-%99,4) olarak saptand›.
Sonuç: Bu çal›flman›n sonunda negatif DD testinin, düflük olas›l›kl› DVT olgular›nda incelemeyi DVT yönünden durdurmak
için geçerli bir veri oldu¤u; ancak orta ve yüksek olas›l›kl› DVT olgular›nda ise DD sonucuna bakmadan DVT flüpheli alt
ekstremitede renkli doppler USG gibi ileri bir tan› metodunda ›srar edilmesi karar›na vard›k.
(Damar Cer Der 2003; 12 (2): 1-4)
Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, D-Dimer, Doppler ultrasonografi

Abstract
Purpose: D-Dimer (DD) test is a cheap and safe diagnostic method in patients that deep venous thrombosis (DVT) possibly
present.
Methods: 150 patients (109 women and 41 men) admitted between January 1999 and December 2002 to our outpatient clinic
due to DVT was included in this study. According to the Wells score, the patients were divided in three groups: low
probability DVT patients in group I, moderate probability DVT patients in group II and high probability DVT patients in
group III. DD (Latex) test and color Doppler ultrasonography (USG) were applied to all patients.
Results: All of DD test and color Doppler USG data were evaluated statistically. Negative predictive value (NPD) was
calculated as 97,7% (95% CI_ = 87,7%-99,9%) in group I; 93% (95% CI = 80,9%-98,5%) in group II and 75% (95% CI =
19,4%-99,4%) in group III.
Conclusion: According to our series, we decided that negative DD test is reliable to stop the usage of more diagnostic method
in low probability DVT patients; but in moderate and high probability DVT patients group, color Doppler USG should be
used regardless. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(2): 1-4)
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HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›flmam›za 1999 ve 2002 y›l› içinde poliklini¤imize
baflvuran ve klinik olarak DVT flüphesinde oldu¤umuz
109 kad›n ve 41 erkek olmak üzere toplam 150 hastay›
ald›k. Olgular›n en yafll›s› 80, en genci 18 (ortalama 43,2
± 14) yafl›ndayd›.
Tüm hastalar›m›za Wells yöntemi kullanarak klinik
olas›l›k skorlamas› yapt›k (Tablo1). Bu yönteme göre 15
olgu yüksek olas›l›kl› DVT; 72 olgu orta olas›l›kl› DVT;
63 olgu hafif olas›l›kl› DVT olmak üzere 3 kategoriye
ayr›ld›.
Çal›flmam›za ald›¤›m›z tüm hastalara noninvaziv
diagnostik metodlar olan DD testi ve dupleks doppler
uygulad›k. Plazma DD konsantrasyonunun normalini
500 microgram/litre kabul ederek bu de¤er ve
üstündekileri pozitif, alt›ndakileri negatif test sonucu
olarak kaydettik.
Her üç kategoride DD testi ve dupleks doppler
sonuçlar›na göre ayr› ayr› sensitivite, spesifite, PPD,
NPD ve NPD’in %95 CI de¤eri hesapland›.
Hesaplamalarda Instat 2.0 program› kullan›ld›.

DVT, pulmoner emboli ile birlikte venöz
tromboembolik olaylar›n iki klinik görüntüsünden
biridir. Cinsiyet ay›rt etmeyen DVT tüm popülasyonda
1-2/1000 oran›nda görülür. DVT özellikle derin bacak
venlerini kapak düzeyinde etkiler ve çok s›k olarak
proksimale do¤ru yay›l›m gösterir (1).
DVT tan›s›nda baz› klinik görünümler tan› koydurucu
olsa da genellikle klinisyenler flüphede kalabilir. Wells
skoru (Tablo 1) gibi baz› yaklafl›mlar tan›ya yard›mc›
olabilse de diagnostik inceleme metodlar› tan›n›n ana
anahtar›n› oluflturur.
DVT tan›s›nda kullan›lan tan› metodlar› genel olarak 4
ana grupta toplanabilir: 1-Doppler (kontinü, dupleks). 2Pletismografi. 3-DD testi. 4-Flebografi
Hem klinik gözlemin hem de inceleme metodlar›n›n
diagnostik performans› kendi aralar›nda farkl›l›k
gösterdi¤i için uygun metodla en do¤ru tan›ya gitmek
klinisyenleri sürekli meflgul eden bir konudur. Tan›da
uygun stratejiyi seçerken hem hastan›n hem de ülkenin
ekonomik flartlar›n› gözard› etmemek gerekir.
Biz bu çal›flmada DD testinin flüpheli DVT olgular›nda
tan›daki efektivitesini araflt›rd›k.

BULGULAR
Hafif olas›l›kl› DVT olgular›n›n oldu¤u grupta DD testi
20 hastada pozitif, 43 hastada negatif sonuç verdi. DD

Tablo 1: Wells Klinik Olas›l›k Skorlamas›
KL‹N‹K KARAKTER‹ST‹K

SKOR

Aktif kanser
Alt ekstremitenin hareketsizli¤i (felç, alç›...)
3 günü geçen hareketsizlik veya 4 hafta öncesine kadar major cerrahi
Derin vende lokalize hipertansiyon
Aya¤›n fliflmesi
Her iki bald›r aras›nda 3 cm’yi flifllik fark›
Gode b›rakan ödem
Venöz kollateral
Tan›y› DVT d›fl›na yönlendiren olas›l›k
Yüksek olas›l›kl› DVT
Orta olas›l›kl› DVT
Düflük olas›l›kl› DVT

1
1
1
1
1
1
1
-2

>3
1-2
(-2)-0
2
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dupleks doppler ile DVT yönünden 1 pozitif ve 3 negatif
sonuç vard› (Tablo 2).Bu grupta sensitivite, spesifite,
PPD, NPD s›ras›yla %90; %60; %81,8; %75 olarak
gözlendi. (NPD’in %95 CI=%19,4-%99,4)

testi pozitif sonuç veren olgular›n dupleks doppleri 7
hastada DVT tan›s› koydurdu, di¤er 13 olguda dupleks
doppler ile DVT tan›s›ndan uzaklafl›ld›. DD testi negatif
sonuç veren olgular›n›n 1’inde dupleks doppler ile DVT
tan›s› konulurken 42 olguda DVT’na rastlanmad› (Tablo
2). Bu grupta sensitivite, spesifite, PPD, NPD s›ras›yla
%87,5; %76,3; %35; %97,7 olarak gözlendi.(NPD’in
%95 CI=%87,7-%99,9)
Orta olas›l›kl› DVT olgular› için ise DD pozitif ç›kan 29
hastan›n 13’üne dupleks doppler ile DVT tan›s›
konurken, 16’s›nda DVT düflünülmedi. DD testi negatif
ç›kan 43 hastan›n dupleks doppler sonuçlar› 3 olguda
pozitif, 40 olguda negatif ç›kt› (Tablo 2). Bu grupta
sensitivite, spesifite, PPD, NPD s›ras›yla %81,3; %71,4;
%44,8; %93 olarak gözlendi. (NPD’in %95 CI=%80,9%98,5)
Yüksek olas›l›kl› DVT olgular›nda yap›lan araflt›rmada
ise DD testi pozitif olan 11 hastan›n 9’unda dupleks
doppler tan›y› do¤rularken, 2 olguda dupleks doppler
negatif sonuç verdi. D-dimer negatif olan 4 hastada ise

TARTIfiMA
fiüpheli DVT hastalar›nda diagnostik tan›da
baflvuraca¤›m›z birçok metod vard›r. Bunlardan biri de
plazma DD y›k›m ürünlerini ölçen DD testidir. Stabilize
fibrinin erimesi DD denilen y›k›m ürünlerini ortaya
ç›kar›r ve bu DD fragmanlar›ndaki epitoplara karfl›
ba¤lanan monoklonal antikorlarla plazmada saptan›r (2).
fiüpheli DVT olgular›nda ülkemizde klinisyenlerin tan›
metodu olarak genelde ilk ve tek tercihi dupleks
dopplerdir. Bu tercihin, DD testinin dupleks dopplere
göre yar› maliyette oldu¤unu göz önüne al›rsak, hem
hastaya hem de ülke ekonomisine büyük bir maddi yük
getirdi¤ini görebiliriz. Oysa birçok yay›nda (3,4,5,6,7) yazarlar
flüpheli DVT olgular›nda en az maliyet ile maksimum
güvenli tan›ya nas›l ulafl›laca¤›n› ortaya koymufllard›r.

Tablo 2: Her Kategoriye Göre D-Dimer Sonuçlar›

Düflük olas›l›kl›
DVT

Orta olas›l›kl›
DVT

Yüksek olas›l›kl›
DVT

PPD: Pozitif prediktif de¤er

D-dimer
testi

DVT tan›s›
+

-

+

7

13

-

1

42

+

13

16

-

3

40

+

9

2

-

1

3

NPD: Negatif prediktif de¤er

3

Spesifite%76.3
Sensitivite%87.5
PPD%35
NPD%97.7
(%95CI=%87.7-99.9)
Spesifite%71.4
Sensitivite%81.3
PPD%44,8
NPD%93
(%95CI=%80.9-98.5)
Spesifite%60
Sensitivite%90
PPD%81.8
NPD%75
(%95CI=%19.4-99.4)
CI: Güvenlik aral›¤›
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KAYNAKLAR

Araflt›rmam›zda düflük olas›l›kl› DVT olgular›nda
NPD’i %97,7 olarak bulduk. Bu sonuç orta ve yüksek
ols›l›kl› gruplara göre anlaml› fark gösteriyordu. Bu
de¤er daha genifl bir çal›flmada %99,5 olarak belirtilen
NPD ile uyum göstermektedir (8).
Çal›flmam›z DD testinin flüpheli DVT vakalar›nda
diagnostik test olarak kullan›labilece¤ini göstermifltir.
Ancak flunu özellikle belirtmek gerekir ki: düflük
olas›l›kl› olgularda DD testini öncelikli tercih etmek
ve negatif sonuç verirse DVT tan›s›ndan büyük oranda
uzaklaflmak izlenecek uygun yol olmal›d›r; orta ve
yüksek olas›l›kl› olgularda ise DD testi güvenilirli¤i
tam olmay›p mutlaka dupleks doppler gibi ileri
metodlarla tan›y› desteklemek do¤ru olacakt›r. Ayr›ca
daha genifl hasta serilerinde yap›lacak çal›flmalarla DD
testinin DVT tan›s›ndaki yerinin daha kesin
saptanaca¤› kan›s›nday›z.
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