
PRACE ORYGINALNE • ORIGINAL PAPERS

Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 3: 365–367

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Powikłania krwotoczne z przewodu pokarmowego 
w przebiegu przewlekłej profilaktyki przeciwzakrzepowej 
antagonistami witaminy K

Gastrointestinal hemorrhagic complications during chronic antithrombotic 
prevention with vitamin K antagonists

StaniSław OStrOwSki2, A, B, MałgOrzata Sawa2, B, E, MałgOrzata zagrOda1, D–F, 
andrzej PryStuPa2, A, B, D, jerzy MOSiewicz2, D

1 Studenckie koło naukowe przy katedrze i klinice chorób wewnętrznych uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie 
2 katedra i klinika chorób wewnętrznych uniwersytetu Medycznego w Lublinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Stosowanie antagonistów witaminy k jest skuteczne w pierwotnej i wtórnej prewencji epizodów zatorowo-za-
krzepowych. negatywnymi konsekwencjami tej terapii są powikłania: krwotoki nierzadko grożące życiu i dodatkowe hospitalizacje. 
Cel pracy. Określenie częstości hospitalizacji z powodu powikłań terapii antagonistami witaminy k oraz określenie rodzaju 
tych powikłań.
Materiał i metody. kwerenda historii choroby 10 079 pacjentów przyjętych do kliniki chorób wewnętrznych uM w Lublinie 
w latach 2007–2010. wśród nich było 67 (0,66%) osób przyjętych z powodu podwyższonego poziomu inr > 3 (44 kobiety  
i 23 mężczyzn). w dniu przyjęcia w grupie 67 pacjentów inr wynosił średnio od 3,5 do nieoznaczalnego.
Wyniki. w latach 2007–2010 obserwowano stały wzrost przyjęć pacjentów z podwyższonym, ponad 3, inr: w 2007 r. było 
6 takich pacjentów, w 2008 r. – 15 pacjentów, w 2009 r. – 21 pacjentów, a w 2010 r. – 25 pacjentów. Powikłania krwotocz-
ne wystąpiły u 89% badanych. krwawienia z przewodu pokarmowego stanowiły ponad połowę (55%) wszystkich powikłań,  
w tym smoliste stolce – 33%, krwiste wymioty – 10%, fusowate wymioty – 9% i świeża krew w stolcu – 3%. z powikłań spo-
za przewodu pokarmowego najczęściej występowały krwawienia z nosa i dziąseł (15%), krwawienie z dróg moczowo-płcio-
wych (13%), a także podbiegnięcia krwawe, krwiaki podskórne lub siniaki niewiadomego pochodzenia (6%). u 11% pacjen-
tów nie odnotowano powikłań krwotocznych w wyniku przedawkowania doustnych antykoagulantów.
Wnioski. w latach 2007–2010 obserwowano stały wzrost liczby pacjentów przyjmowanych do kliniki z powodu podwyż-
szonego poziomu wskaźnika inr. większość, 89% pacjentów przyjętych z podwyższonym inr, miało objawy krwawienia. 
krwawienia z przewodu pokarmowego stanowiły ponad połowę (55%) wszystkich powikłań.
Słowa kluczowe: antagoniści witaminy k, krwawienia, powikłania.

Background. the use of vitamin k antagonists is effective for primary and secondary prevention of thrombo-embolic 
episodes. However, the therapy leads to some complications: hemorrhages, often life threatening, and additional hospitalizations. 
Objectives. the aim of the present study was to determine the incidence of hospitalizations due to complications related to 
vitamin k antagonist therapy and to define their types.
Material and methods. a preliminary survey of medical records of 10,079 patients admitted to the department of internal dis-
eases, teaching Hospital in Lublin in the years 2007–2010. 67 (0.66%) patients were hospitalized due to elevated inr levels, 
including 44 women and 23 men. On admission, the levels of inr of these 64 patients ranged from 3.5 to undetectable.
Results. in the period 2007–2010, the number of patients admitted with elevated inr (above 3) steadily increased, i.e. in 2007 
– 6 patients, in 2008 – 15, in 2009 – 21, in 2010 – 25 patients. Hemorrhagic complications developed in 89% of patients. gas-
trointestinal hemorrhages constituted over a half (55%) of all complications, including tarry stools (33%), hematemesis (10%), 
coffee ground vomiting (9%) and fresh blood in stools (3%). the most common extraalimentary complications included nose-
bleeds, gingival bleedings (15%), genitourinary bleedings (13%) as well as bruises, subcutaneous hematomas or bruises of un-
known origins (6%). in 11% of patients, hemorrhagic complications caused by oral anticoagulant overdose were not observed. 
Conclusions. in the years 2007–2010, the number of patients admitted to the department with elevated inr levels steadily 
increased. the majority (89%) of patients with elevated inr developed symptoms of gastrointestinal hemorrhages. gastrointes-
tinal hemorrhages constituted over a half (55%) of all complications.
Key words: vitamin k antagonists, bleeding, complications.

Streszczenie

Summary

Wstęp

Stosowanie antagonistów witaminy k (Vka) jest skutecz-
ne w pierwotnej i wtórnej prewencji epizodów zatorowo-
-zakrzepowych. Stosowane są przewlekle w zapobieganiu 
zatorom systemowym u chorych w migotaniu przedsion-
ków, z wadami zastawkowymi i u chorych z wszczepiony-
mi protezami mechanicznymi zastawek serca oraz w lecze-

niu i zapobieganiu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 
negatywnymi konsekwencjami tej terapii są powikłania: 
krwotoki nierzadko grożące życiu oraz dodatkowe hospita-
lizacje. ich stosowanie wymaga kontroli znormalizowanego 
współczynnika międzynarodowego (inr). na efekt działa-
nia antagonistów witaminy mają wpływ czynniki genetycz-
ne oraz czynniki środowiskowe, takie jak: leki, rodzaj po-
karmów, zioła, suplementy diety, choroby współistniejące 
oraz nasilenie wysiłku fizycznego [1]. 
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Cel pracy
celem pracy było określenie częstości hospitalizacji 

z powodu powikłań terapii antagonistami witaminy k oraz 
określenie rodzaju tych powikłań.

Materiał i metody
kwerenda historii chorób 10 079 pacjentów przyję-

tych do kliniki chorób wewnętrznych SPSk nr 1 w Lublinie 
w latach 2007–2010. do badania zakwalifikowano 67 osób 
z 10 079, czyli 0,66% z podwyższonym poziomem inr > 3, 
leczonych ambulatoryjnie doustnymi antagonistami witami-
ny k. wśród 67 osób z grupy badanej były 44 kobiety (66%) 
i 23 mężczyzn (34%). w dniu przyjęcia inr u 67 pacjen-
tów średnio wynosił od 3,5 do nieoznaczalnego, podobnie 
u kobiet: 3,5 do nieoznaczalnego, u mężczyzn – 3,67 do 
nieoznaczalnego.

Wyniki
w latach 2007–2010 obserwowano stały wzrost przyjęć 

pacjentów z podwyższonym ponad 3 inr: w 2007 r.  było 
takich pacjentów 6 (3 kobiety i 3 mężczyzn), w 2008 r. – 15 
pacjentów (odpowiednio: 9 i 6), w 2009 r. – 21 pacjentów 
(12 i 9), a w 2010 r. – 25 pacjentów (20 i 5) (ryc. 1). w ba-
danej grupie doustne leki przeciwkrzepliwe zostały włączo-
ne z powodu: migotania przedsionków – 89%, zatorowo-
ści płucnej – 15% i wszczepienia sztucznej zastawki serca  
– 1% pacjentów. Ponadto wykazywali oni dodatkowe ob-
ciążenia mogące predysponować do występowania krwa-
wień. Stwierdzono 36% przypadków choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, 21% chorych z uchyłkami jelita 
cienkiego bądź grubego, 21% chorych z rakiem przewodu 
pokarmowego (7% – rak żołądka i 14% – rak jelita grubego), 
22% pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością wą-
troby. w tej grupie do powikłań krwotocznych dochodzi-
ło znacznie szybciej i przy niższych wartościach inr (śred-
nio 3,5) w porównaniu z chorymi bez dodatkowych czyn-
ników ryzyka, gdzie krwawienia występowały głównie przy 
inr wynoszącym średnio 6,5. Powikłania krwotoczne wy-
stąpiły u 89% badanych. krwawienia z przewodu pokarmo-
wego stanowiły ponad połowę (55%) wszystkich powikłań, 
w tym smoliste stolce – 33%, krwiste wymioty – 10%, fuso-
wate wymioty – 9% i świeża krew w stolcu – 3%. z powi-
kłań spoza przewodu pokarmowego najczęściej występo-
wały krwawienia z nosa i dziąseł (15%), krwawienie z dróg 
moczowo-płciowych (13%), a także podbiegnięcia krwawe, 
krwiaki podskórne lub siniaki niewiadomego pochodzenia 
(6%). u 11% pacjentów nie odnotowano powikłań krwo-
tocznych w wyniku przedawkowania doustnych antyko-
agulantów (ryc. 2). w badanym okresie 5 osób przyjętych 
z przedawkowaniem antagonistów witaminy k zmarło.

Rycina 1. Liczba pacjentów przyjętych do kliniki w latach 
2007–2010 z podwyższonym inr leczonych Vka

Rycina 2. Odsetek powikłań krwotocznych lub ich brak z prze-
wodu pokarmowego i z innych narządów spowodowanych sto-
sowaniem doustnych antykoagulantów

Dyskusja
jak pokazują wyniki naszych badań, z roku na rok wzra-

sta liczba powikłań stosowania doustnych antykoagulan-
tów, co zapewne wiąże się z rozszerzeniem wskazań do ich 
podawania. Migotanie przedsionków było najczęstszą przy-
czyną wskazań w badanej grupie (89%), co jest zapewne 
spowodowane częstym występowaniem tej arytmii wśród 
pacjentów leczonych przez internistów czy lekarzy medy-
cyny rodzinnej [2]. z czynników wpływających na wystę-
powanie krwawień wśród pacjentów leczonych doustnymi 
antykoagulantami wyróżnia się: częstość kontroli inr, in-
tensywność i długość leczenia przeciwkrzepliwego, wiek 
i choroby współistniejące oraz niekontrolowane stosowanie 
leków wpływających na hemostazę [3]. istotne jest przeka-
zywanie pacjentom informacji na temat leczenia przeciw-
krzepliwego oraz czynników modyfikujących działanie an-
tagonistów witaminy k. ważne jest również uświadomienie 
pacjentom konieczności informowania lekarzy i farmaceu-
tów o stosowanym przez nich leczeniu przeciwkrzepliwym. 
krwawienia występują najrzadziej u osób, u których pod-
czas stosowania Vka wartość inr mieści się w przedzia-
le 2–3. zatem można się pokusić o stwierdzenie, że najlep-
szą formą prewencji ciężkich krwawień w trakcie stosowa-
nia Vka jest właściwe monitorowanie leczenia, pozwalają-
ce przez jak najdłuższy czas utrzymać wartość inr w prze-
dziale terapeutycznym. Podanie witaminy k prowadzi do 
przywrócenia wątrobowej syntezy czynników krzepnięcia 
zależnych od witaminy k. witamina k podana drogą dożyl-
ną może znormalizować inr już w ciągu 6–8 godzin [3]. 
zgodnie z wytycznymi badanie inr u chorych leczonych 
Vka powinno być wykonywane raz na cztery tygodnie, je-
żeli nie ma wskazań do częstszej kontroli [4]. 

Wnioski 
w latach 2007–2010 zaobserwowano stały wzrost licz-

by pacjentów przyjmowanych do kliniki z powodu pod-
wyższonego poziomu wskaźnika inr. większość, 89% 
pacjentów przyjętych z podwyższonym inr, miało objawy 
krwawienia. krwawienia z przewodu pokarmowego były 
najczęstsze i stanowiły ponad połowę (55%) wszystkich 
powikłań. z tego też powodu tak ważne jest informowanie 
pacjentów o interakcjach Vka z innymi lekami oraz odpo-
wiednie kontrole wskaźnika inr, których zmniejszona ilość 
lub brak może być przyczyną powstawania groźnych dla 
życia krwotoków u tych chorych.

inne
34%
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