
PRACE KAZUISTYCZNE • CASE REPORTS

Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 2: 265–266

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Małopłytkowość immunologiczna w przebiegu  
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Immunologic thrombocytopenia in neoplastic process – case report
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Wstęp. Małopłytkowość immunologiczna jest rzadkim zespołem paranowotworowym. w pracy opisano przy-
padek tego zaburzenia w przebiegu raka endometrium.
Opis przypadku. Pacjentka została przyjęta do szpitala z powodu małopłytkowości (Plt-3 tys./mm3) i krwawienia z dróg rod-
nych. na podstawie wyniku biopsji szpiku kostnego rozpoznano małopłytkowość immunologiczną i wdrożono sterydoterapię. 
Po przeprowadzeniu diagnostyki ginekologicznej rozpoznano gruczolakoraka endometrium.
Wnioski. typowym dla chorób nowotworowych zaburzeniem w morfologii krwi jest niedokrwistość, jednak anomalie pozo-
stałych elementów morfotycznych mogą występować w przebiegu nowotworu, a nawet wyprzedzać jego rozpoznanie.
Słowa kluczowe: małopłytkowość immunologiczna, zespół paranowotworowy, rak endometrium.

Background. immunologic thrombocytopenia is a rare paraneoplastic syndrome. the following article describes  
a case of such disorder in endometrial cancer.
Case report. a female patient was admitted to the hospital because of thrombocytopenia (Plt - 3k/mm3) and vaginal haemor-
rhage. on the basis of a bone marrow biopsy the patient was diagnosed with immunologic thrombocytopenia and received 
steroid therapy. gynaecological investigation led to the diagnosis of endometrial cancer.
Conclusions. anaemia is a typical blood count disorder in neoplastic diseases, however abnormalities in other blood elements 
can occur during neoplastic process or even precede the diagnosis.
Key words: immunologic thrombocytopenia, paraneoplastic syndrome, endometrial cancer.

Streszczenie

Summary

Wstęp
nowotwory złośliwe często współistnieją z zaburzenia-

mi hematologicznymi o charakterze paranowotworowym. 
Małopłytkowość u pacjentów z chorobą nowotworową 
może być związana z supresją szpiku kostnego wskutek 
chemio- lub radioterapii, a także naciekaniem nowotworo-
wym szpiku [1]. Dotychczas w literaturze onkologicznej za-
gadnienie małopłytkowości immunologicznej jako zespołu 
paranowotworowego w przebiegu nowotworów litych było 
rzadko poruszane [2]. w pracy przedstawiono przypadek 
małopłytkowości immunologicznej w przebiegu raka trzonu 
macicy. nowotwór ten znajduje się na czwartym miejscu 
pod względem częstości lokalizacji w populacji polskich 
kobiet [3]. 

Opis przypadku
Pacjentka lat 73 została przyjęta do szpitala z powodu 

objawów skazy krwotocznej (liczne podbiegnięcia krwawe 
na powierzchni całego ciała, krwawienie z dróg rodnych). 
według relacji pacjentki, krwawienie z dróg rodnych utrzy-
mywało się od kilku miesięcy, znacznie nasiliło się na 2 
tygodnie przed hospitalizacją. od kilkunastu miesięcy ob-
serwowano u niej również obniżony poziom płytek krwi, 
jednak nie podjęto diagnostyki w warunkach ambulatoryj-
nych. w wywiadzie pacjentka podała nawracającą zakrze-
picę żyły odpiszczelowej lewej kończyny dolnej. Pacjentka 
3-krotnie rodziła siłami natury. Miesiączkowała regularnie, 
ostatnia miesiączka – w 54. roku życia. 

w chwili przyjęcia do szpitala stan ogólny pacjentki był 
stabilny. w badaniu fizykalnym – widoczne podbiegnięcia 
krwawe na tułowiu oraz kończynach górnych i dolnych. 

w wykonanych badaniach laboratoryjnych, w obrazie mor-
fologicznym krwi obwodowej stwierdzono małopłytkowość 
(Plt 3k/ul), pozostałe parametry układu czerwonokrwin-
kowego oraz białokrwinkowego mieściły się w granicach 
normy. nie stwierdzono odchyleń od normy w wynikach 
oznaczeń układu krzepnięcia oraz w biochemicznych wy-
kładnikach stanu zapalnego i funkcji wątroby. zwracał uwa-
gę obniżony poziom białka całkowitego, który wynosił 5,3 
g/dl (norma 6,4–8,3 g/dl) oraz albumin – 3,3 g/dl (norma 
3,5–5,2 g/dl). obserwowano nieznacznie podwyższony po-
ziom antygenu ca 125 – 41,31 u/ml (norma 0–35 u/ml), 
pozostałe markery nowotworowe były w normie (ca 19-9, 
ca 15-3, cEa). w wykonanej tomografii komputerowej ja- 
my brzusznej stwierdzono skrzeplinę przyścienną w proksy-
malnym odcinku tętnicy biodrowej wspólnej prawej o gru- 
bości do 10 mm. trzon macicy niejednorodny – mięśnia-
kowaty. w dniu przyjęcia do szpitala, ze względu na ni-
skie wartości płytek krwi, pacjentka otrzymała 1 opakowa- 
nie koncentratu krwinek płytkowych, po którym nie zaob-
serwowano wzrostu poziomu płytek. Po konsultacji he-
matologicznej zlecono sterydoterapię systemowo (pulsy 
sterydowe z deksametazonu). Początkowo obserwowano 
bardzo dobrą reakcję na sterydoterapię (poziom płytek krwi 
wzrósł do 92k/ul), jednak po kilku dniach nastąpiła po-
nowna stopniowa utrata płytek, pomimo pełnego leczenia 
podtrzymującego (enkortolon 120 mg). Pacjentka ponow-
nie konsultowana była hematologicznie – zalecono kolejny 
puls sterydowy oraz wykonanie biopsji aspiracyjnej szpiku 
kostnego. na podstawie obrazu szpiku kostnego rozpozna-
no małopłytkowość immunologiczną. ze względu na utrzy-
mujące się krwawienie z dróg rodnych w dniu przyjęcia 
pacjentka konsultowana była również ginekologicznie. na 
podstawie wyniku badania histopatologicznego materiału 
z biopsji endometrium rozpoznano jako adenocarcinoma 
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endometrii cum metaplasia planoepitheliale. Pacjentka zo-
stała przeniesiona do kliniki ginekologii operacyjnej celem 
dalszego leczenia.

Dyskusja
w opisanym przypadku mamy do czynienia z małopłyt-

kowością immunologiczną paranowotworową lub wtórną 
[4]. na podstawie badań laboratoryjnych u pacjentki wy-
kluczono zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, 
który bywa częstszą przyczyną małopłytkowości w przebie-
gu chorób nowotworowych. Diagnoza została postawiona 
przed zastosowaniem chemio- czy radioterapii, które mo-
głyby wpłynąć na obraz morfologiczny krwi. Dotychczas 
małopłytkowość immunologiczna została opisana w prze-
biegu takich nowotworów, jak m.in.: rak płuca, jajnika, 
trzustki, piersi, prostaty, nerki [2]. badania populacyjne 
wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia chłoniaka Hodg-
kina u pacjentów z rozpoznaną małopłytkowością immuno-

logiczną [5]. zaburzenie to może wystąpić po zastosowa-
nym leczeniu onkologicznym, w trakcie choroby lub może 
wyprzedzać rozpoznanie nowotworu nawet o kilka lat. 
wydaje się, że odpowiedź na sterydoterapię lub splenekto-
mię w przypadku wtórnej małopłytkowości immunologicz-
nej jest podobna, jak w przypadku postaci pierwotnej. Do 
chwili obecnej nie ma jednoznacznych doniesień na temat 
wpływu radykalnego leczenia onkologicznego (operacja 
lub chemioterapia) na remisję tego rodzaju małopłytkowo-
ści umożliwiającą zakończenie sterydoterapii.

Wnioski
w przebiegu chorób nowotworowych może dochodzić 

do różnych zmian w obrazie morfologii krwi. Mimo że naj-
częstszą z nich jest niedokrwistość, anomalie w pozostałych 
elementach morfotycznych, zwłaszcza długotrwałe, mogą to-
warzyszyć, a nawet wyprzedzać rozpoznanie nowotworu. na-
leży do nich m.in. opisana małopłytkowość immunologiczna.
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