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STRESZCZENIE 

Zatorowość płucna (ZP) to choroba polegająca na zamknięciu lub częściowym zwężeniu tętnicy 

płucnej lub jej odgałęzień przez materiał zatorowy. Zatorowość płucna i zakrzepica żył 

głębokich (ZŻG) są składowymi żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Choć ZP jest 

najczęstszą manifestacją kliniczną ŻChZZ, to nie muszą one występować jednoczasowo. 

Ograniczenie przepływu przez tętnice płucne prowadzi do hipoksji z następowym wzrostem 

oporu w krążeniu płucnym. Powoduje to wzrost obciążenia następczego prawej komory, jej 

rozciągnięcie, upośledzenie kurczliwości oraz powstanie fali zwrotnej, co również wiąże się z 

zaburzeniami napełniania i funkcji lewej komory. Zmiany te prowadzą do rozwoju objawowej 

niewydolności serca, która może być przyczyną hipotensji lub wstrząsu z nagłym 

zatrzymaniem krążenia włącznie. Przeciążenie prawej komory wywołuje wzrost naprężenia 

ścian mięśnia sercowego i zwiększenie zapotrzebowania na tlen, co przy utrudnionej podaży 

skutkuje zawałem. W krążeniu płucnym dochodzi do zaburzenia relacji między wentylacją a 

perfuzją, utrudniającego lub uniemożliwiającego wymianę gazową. Zmiany te powodują 

hipoksemię, a jednoczesna hiperwentylacja wywołuje hipokapnię i zasadowicę oddechową. 

Powyższe procesy patofizjologiczne, nakładając się na inne, współtowarzyszące schorzenia, 

wpływają na ostateczny obraz kliniczny choroby. 

Do najczęstszych z występujących objawów zaliczamy duszność, ból i dyskomfort w 

klatce piersiowej, suchy kaszel, zasłabnięcia, omdlenia, krwioplucie, tachykardię i tachypnoe. 

Zatorowość płucna może również przebiegać bezobjawowo i zostać stwierdzona przypadkowo 

lub w sposób piorunujący i manifestować się jako nagła śmierć sercowa - szacuje się, że nawet 

do 25% przypadków zatorowości płucnej może kończyć się nagłym zgonem sercowym.  

Ważny jest aspekt ekonomiczny związany z zatorowością płucną. Duża liczba 

zachorowań, istotna niedorozpoznawalność, wysokie koszty diagnostyki, zaangażowanie 

licznego personelu medycznego, rehabilitacja i opieka nad osobami ze stałym uszczerbkiem 



na zdrowiu w przebiegu tej choroby oraz inne powiązane czynniki – generują bardzo duże 

obciążenie finansowe. Koszty te wciąż rosną.  

Naturalne wydaje się poszukiwanie nowych, doskonalszych metod ułatwiających 

przewidywanie i rozpoznawanie zatorowości płucnej. Parametr najbliższy ideału powinien być 

wysoce czuły i swoisty, łatwo dostępny i niedrogi. Z tego powodu w badaniu tym ocenione 

zostały podstawowe, rutynowo oznaczane parametry laboratoryjne i kliniczne oraz ich 

współczynniki. Wszystkie z przeanalizowanych czynników są łatwo dostępne i możliwe do 

wykonania zarówno ambulatoryjnie, jak i w warunkach każdego szpitala.  

W badaniu szczegółowej analizie poddano wyniki badań laboratoryjnych oraz cech 

klinicznych pacjentów hospitalizowanych z przyczyn ortopedycznych, u których na podstawie 

obrazu klinicznego i wyników badań laboratoryjnych wysunięto podejrzenie wystąpienia 

zatorowości płucnej i których z tego powodu skierowano na badanie angio-TK gałęzi tętnicy 

płucnej. Analizie poddano dokumentację pacjentów hospitalizowanych od stycznia 2008 roku 

do końca grudnia 2019 roku. Do badania zakwalifikowano 276 kolejnych przypadków, których 

zestaw wyników badań pozwalał na przeprowadzenie zaplanowanych analiz. We wszystkich 

przypadkach uzyskano następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, 

rozpoznanie, ewentualną operację i jej rodzaj, czas wysunięcia podejrzenia zatorowości 

płucnej, śmiertelność oraz wybrane parametry laboratoryjne (PLT, MPV, PCT, PDW, RBC, HCT, 

MCV, MCH, MCHC, HGB, RDW, HDW, WBC, NEU, LYM, MONO, EOS, BASO, LUC, APTT, INR, D-

dimer, TnI, CK-MB, Mb, CREA, TSH, Na+, K+, PLR, NLR, MPV/PLT, NLR/D-DIMER, D-

dimer/Troponina I).  

Pacjenci hospitalizowani z przyczyn ortopedycznych są grupą szczególną, jeśli chodzi o 

ryzyko wystąpienia ŻChZZ i ZP. Bardzo często dochodzi u nich do nałożenia się wielu różnych 

czynników ryzyka jednocześnie. Istotny procent tych chorych to osoby starsze, z licznymi 

obciążeniami i chorobami towarzyszącymi, a dodatkowo często po przebytych urazach, ze 

złamaniami kości i unieruchomione w obrębie łóżka lub oczekujące na poważne zabiegi w 

obrębie stawów. 

Grupę „pacjentów hospitalizowanych z przyczyn ortopedycznych” w prezentowanym 

badaniu tworzyli zarówno pacjenci przyjęci do oddziałów ortopedycznych w trybie planowym, 

np. celem wykonania planowej endoprotezoplastyki stawów, zabiegów artroskopowych, 

chirurgii ręki itp., jak również chorzy przyjęci w trybie ostrym, dyżurowym z powodu złamań 

lub urazów wielomiejscowych. Dobór chorych oparty był o analizę kodów ICD-10, rozpoznań 



opisowych, ocenę dostępnych wyników badań laboratoryjnych oraz skierowań na wykonanie 

badania angio-TK gałęzi tętnicy płucnej. 

W zależności od wyniku badania obrazowego krążenia płucnego i rozpoznania 

zatorowości płucnej – zostali podzieleni na dwie grupy, które były podstawą do dalszych analiz. 

Grupę badawczą stanowił zbiór 118 pacjentów, u których wynik badania angio-TK gałęzi 

tętnicy płucnej potwierdził rozpoznanie zatorowości płucnej. Grupę kontrolną stanowiło 162 

chorych, u których zatorowość płucna została wykluczona. W obu grupach poddano analizie 

wyniki dwóch badań laboratoryjnych – wykonanego przy przyjęciu do szpitala lub tuż przed w 

warunkach ambulatorium celem późniejszej analizy pod kątem możliwości predykcji 

wystąpienia zatorowości płucnej i wykonanego w okresie wysunięcia klinicznego podejrzenia 

wystąpienia zatorowości płucnej, tuż przed wykonaniem badania angio-TK gałęzi tętnicy 

płucnej, celem ustalenia możliwości diagnostycznych badanych parametrów. 

W badaniu wyznaczono następujące cele:  

1. Analiza rutynowo oznaczanych parametrów laboratoryjnych jako potencjalnego predyktora 

wystąpienia zatorowości płucnej w populacji pacjentów hospitalizowanych z przyczyn 

ortopedycznych. 

2. Analiza rutynowo oznaczanych parametrów laboratoryjnych jako potencjalnego czynnika 

potwierdzającego rozpoznanie zatorowości płucnej w populacji pacjentów hospitalizowanych 

z przyczyn ortopedycznych. 

3. Analiza wybranych elementów klinicznych jako potencjalnych czynników związanych z 

wystąpieniem zatorowości płucnej w populacji pacjentów hospitalizowanych z przyczyn 

ortopedycznych. 

4. Wyodrębnienie najistotniejszych, swoistych i czułych predykatorów wystąpienia 

zatorowości płucnej w badanej populacji. 

5. Wyodrębnienie najistotniejszych, swoistych i czułych czynników potwierdzających 

rozpoznanie zatorowości płucnej w badanej populacji. 

Wysunięto następujące hipotezy badawcze: 

1. Możliwe jest przewidzenie zwiększonego ryzyka wystąpienia zatorowości płucnej u 

pacjentów hospitalizowanych z przyczyn ortopedycznych na podstawie analizy badanych 

parametrów. 

2. Możliwe jest rozpoznanie zatorowości płucnej u pacjentów hospitalizowanych z przyczyn 

ortopedycznych na podstawie analizy badanych parametrów. 



Celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzono analizy 

statystyczne przy użyciu oprogramowania TIBCO Statistica 13.3. Z jego wykorzystaniem 

przeprowadzono analizę testem t-Studenta dla prób niezależnych, analizy częstości testem χ2, 

analizy krzywych ROC oraz analizy standaryzowanych i skorygowanych reszt. Za poziom 

istotności uznano klasyczny dla nauk medycznych próg α = 0,05. 

Baza danych oraz część obliczeń i wykresów oraz tworzenie dokumentu zostało 

wykonane w dedykowanych do tego programach.  

W badaniu uzyskano następujące wnioski: 

1. Zwiększona częstość występowania zatorowości płucnej występuje u pacjentów 

zakwalifikowanych do hospitalizacji z powodu patologii dotyczącej kończyny dolnej oraz 

miednicy. 

2. Parametry mogące mieć znaczenie w przewidywaniu wystąpienia zatorowości płucnej u 

pacjentów przed przyjęciem do kliniki to: współczynnik D-dimer/Troponina I, D-dimer, HDW, 

współczynnik NLR/D-dimer, MCV, kreatynina, INR, PLR, MCHC, RDW. 

Spośród nich najbardziej czułym i swoistym jest współczynnik D-dimer/Troponina I. 

3. Parametry mogące mieć znaczenie w potwierdzaniu wystąpienia zatorowości płucnej, 

uzyskane po wysunięciu podejrzenia w trakcie hospitalizacji to: współczynnik D-

dimer/Troponina I, Troponina I, procentowy odsetek monocytów w rozmazie. 

Spośród nich najbardziej czułym i swoistym okazał się, podobnie jak w przypadku 

predykcji, współczynnik D-dimer/Troponina I. 
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STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Abstract 

Evaluation of diagnostic and prognostic factors for pulmonary embolism within patients 

hospitalized due to orthopedic conditions. 

Pulmonary embolism (PE) is a disease consisting in blockage or partial narrowing of pulmonary 

artery or its branches by an embolus. Pulmonary embolism and deep vein thrombosis (DVT) 

are elements of venous thromboembolism (VTE). Even though PE is the most common clinical 

manifestation of VTE, both do not need to occur simultaneously. Restriction of blood flow 

through pulmonary arteries leads to hypoxia followed by increase in vascular resistance in the 

pulmonary circulation. This triggers increase in afterload, extension and deprivation of 

shrinkage in right ventricle and creation of regurgitation, which also results in left ventricle 

diastolic. Those changes prompt to development of symptomatic heart failure, which may lead 

to hypotension or shock with cardiac arrest. Right ventricular overload results in increased 

tension on the heart wall and higher oxygen demand, which in case of grueling supply causes 

myocardial infarction. In pulmonary circulation a disorder of relation between ventilation and 

perfusion takes place, inducing arduous or impossible gas exchange. Those changes lead to 

hypoxemia, and simultaneous hyperventilation generates hypocapnia and respiratory 

alkalosis. Accordingly, the processes described overlap other, co-occuring conditions, 

impacting the final clinical picture. 

The most common symptoms include dyspnea, chest pain, cough, syncope, 

hemoptysis, tachycardia and tachypnoe. Pulmonary embolism may as well proceed 

symptomless and be diagnosed accidentally or promptly with the manifestation of cardiac 

arrest- estimated 25% of PE cases.  

Crucial is the economic factor connected to pulmonary embolism. High prevalence, significant 

misdiagnose, vast costs of diagnostics, involvement of numerous medical staff, rehabilitation 

and care of patients with severe residual damage in the course of PE and other generate 

immense expenses. Those costs are still enlarging.  

It is natural to seek new, more perfect methods easing forecasting and diagnosing 

pulmonary embolism. The near-perfect parameter ought to be highly sensitive and specific, 

easily accessible and affordable. Therefore in this evaluation basic, routinely used laboratory 
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and clinical parameters  were assessed. All of the evaluated parameters are readily available 

and can be evaluated both outpatient and in every hospital.  

In this research laboratory results and clinical traits of orthopedic patients with 

suspicion of pulmonary embolism and orders of CT pulmonary angiogram were closely 

analyzed. Documentation from patients hospitalized between January 2008 and December 

2009 was reviewed. Another 276 cases, with results appropriate for this analysis were 

qualified. In all cases following data were obtained: name, surname, age, sex, place of 

residence, diagnosis, presumptive surgeries, time span for raising suspicion of PE, mortality 

and elected laboratory parameters (PLT, MPV, PCT, PDW, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, HGB, 

RDW, HDW, WBC, NEU, LYM, MONO, EOS, BASO, LUC, APTT, INR, D-dimer, TnI, CK-MB, Mb, 

CREA, TSH, Na+, K+, PLR, NLR, MPV/PLT, NLR/D-DIMER, D-dimer/Troponin I).  

Patients hospitalized due to orthopedic conditions are notable group by means of risk 

of DVT and VTE. Large percentage of those were elderly with numerous co-occuring 

conditions, often after injuries, with bone fractures or awaiting perilous surgeries within 

joints.  

The group of patients hospitalized due to orthopedic conditions’ in this research was 

consistent of both patients admitted electively: scheduled for joint alloplasty, arthroscopic 

surgeries , etc., as well as patients admitted in case of emergency, due to fractures or 

multivariate injuries. Selection of patients was based on ICD-10 codes, descriptive diagnosis, 

laboratory parameters and orders of CT pulmonary angiograms.  

Depending on the results of the pulmonary circulation imaging examinations and 

diagnosis of pulmonary embolism, the patients were divided into 2 groups. Research group 

was made out of 118 patients, whose results of CT pulmonary angiogram confirmed the 

diagnosis of PE. Control group was made out of 162 patients, in which PE was precluded. In 

both groups results of two laboratory test were analyzed: first performed during the 

admission to the hospital or right before, to analyze and predicate possibility of pulmonary 

embolism and second performed in the process of suspicion of PE, right before CT pulmonary 

angiogram, to asses diagnostic possibilities of analyzed parameters.  

The aims in the research were designated as follows: 

1. Analysis of routinely used laboratory parameters, as potential predictors of pulmonary 

embolism within patients hospitalized due to orthopedic conditions. 
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2. Analysis of routinely used laboratory parameters, as potential confirming factors of 

pulmonary embolism within patients hospitalized due to orthopedic conditions. 

3. Analysis of chosen clinical elements, as potential factors related to pulmonary embolism 

within patients hospitalized due to orthopedic conditions. 

4. Distinguishing crucial, specific and sensitive predictors of pulmonary embolism within 

researched population. 

5. Distinguishing crucial, specific and sensitive confirming factors of pulmonary embolism 

within researched population. 

Research hypothesis were raised as follows: 

1. It is possible to predict higher risk of pulmonary embolism within patients hospitalized due 

to orthopedic conditions based on analysis of examined parameters.  

2. It is possible to diagnose pulmonary embolism within patients hospitalized due to 

orthopedic conditions based on analysis of examined parameters.  

To provide the answer to stated research question, statistical analysis using TIBCO 

Statistica 13.3 software were performed. Using the software, following test were conducted: 

Student’s t-test for independent trials, test χ2, ROC curve analysis and standard deviation 

analysis. Significance level was established on standard for medical science level α = 0,05. 

 Database, part of calculations and graphs, and composition of the document were 

performed in dedicated programs.  

Conclusions were obtained as follows: 

1. Higher frequency of pulmonary embolism is observed within patients qualified for 

hospitalization due to lower extremity and pelvis pathologies.  

2. Parameters that may be significant for predicting pulmonary embolism within patients 

before admitting to the clinic are: D-dimer/Troponin I factor, D-dimer, HDW, NLR/D-dimer 

factor , MCV, creatinine, INR, PLR, MCHC, RDW. 

 Among these, the most sensitive and specific is D-dimer/Troponin I factor. 

3. Parameters that may be significant for confirming pulmonary embolism, obtained in the 

process of suspicion of pulmonary embolism during hospitalization are: D-dimer/Troponin I 

factor. Troponin I, percentage of monocytes in smear. 

 Among these, the most sensitive and specific likewise as in case of prediction is D-

dimer/ Troponin I factor. 

 


