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Wstęp

gruczolakorak żołądka to najczęstszy nowo-
twór złośliwy tego narządu (95% przypadków). 
Występuje częściej u mężczyzn, głównie po 50. 
roku życia, chociaż w 10% dotyczy osób między 
30. i 40. rokiem życia. Polska należy do krajów 
o największej zapadalności na raka żołądka w eu-
ropie, mimo że podobnie jak w innych krajach 
zapadalność ta stale maleje [1]. najczęściej umiej-
scawia się w objętej przewlekłym zapaleniem 
zmienionej metaplastycznie błonie śluzowej. 
Anemia jest częstym objawem towarzyszącym 
nowotworom złośliwym, w tym rakom przewo-
du pokarmowego. W przypadku raka żołądka 
występuje rzadko, może przypominać anemię 
z niedoboru żelaza, nawet w sytuacji zaawanso-
wanego owrzodzenia nowotworowego. u pacjen-
tów w starszym wieku, leczonych z powodu cho-

roby nadciśnieniowej, dobrze zaadaptowanych 
do wysokich wartości ciśnienia tętniczego, nawet 
niewielki spadek objętości krwi krążącej może po-
wodować niebezpieczne konsekwencje w postaci 
spadku przepływu przez naczynia wieńcowe oraz 
wystąpienie nawracających dolegliwości dławico-
wych i zawału mięśnia sercowego [2].

opis przypadku

Pacjentka l. 64 dotychczas leczona jedynie z po-
wodu nadciśnienia tętniczego została przyjęta do 
Kliniki Chorób Wewnętrznych z powodu głębokiej 
niedokrwistości (Hb – 6,6 g/dl) o nieznanej etiologii 
z towarzyszącym bólem za mostkiem o charakterze 
ucisku. Ponadto chora zgłaszała postępujące od 
kilku tygodni osłabienie ze zmniejszeniem toleran-
cji wysiłku oraz okresowe bóle głowy. W badaniu 

 Streszczenie  niedokrwistość pokrwotoczna rozwija się na skutek ostrego lub przewlekłego krwawienia. Ostre przy-
czyny anemii związane są najczęściej z utratą krwi podczas operacji, urazu oraz z krwawieniem do światła przewodu 
pokarmowego. za najczęstszą przyczynę krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego uznaje się wrzody 
żołądka lub dwunastnicy, gastropatię krwotoczną oraz żylaki przełyku, natomiast rzadziej przyczyną jest nowotwór 
złośliwy. Przedstawiono historię pacjenta, u którego na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych rozpo-
znano zawał mięśnia sercowego w przebiegu niedokrwistości pokrwotocznej, której przyczyną był rak żołądka.
Słowa kluczowe: zawał mięśnia sercowego, niedokrwistość pokrwotoczna, rak żołądka.

 Summary  Posthemorrhagic anemia develops as a result of acute or chronic bleeding. Acute causes of anemia are 
usually associated with blood loss during surgery, trauma, and bleeding into the lumen of the gastrointestinal tract. 
The most common cause of bleeding from upper gastrointestinal tract are gastric or duodenal ulcers, and hemor-
rhagic gastropatia esophageal varices but cancer is less likely to cause bleeding. The article presents the history of 
a patient who on the basis of diagnostic studies of myocardial infarction was diagnosed in the course of posthemor-
rhagic anemia whose cause was stomach cancer.
Key words: myocardial infarction, posthemorrhagic anemia, gastric cancer.
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fizykalnym: ciśnienie tętnicze wynosiło 150/80 
mm Hg, akcja serca była miarowa o częstości 80/
min, a metodą osłuchową nad sercem w miejscu 
osłuchiwania zastawki aorty oraz nad koniuszkiem 
serca słyszalny był szmer skurczowy. nad polami 
płucnymi nie stwierdzono żadnych nieprawidło-
wości. Podczas badania palpacyjnego brzuch był 
miękki, wątroba i śledziona były niewyczuwalne, 
a objawy otrzewnowe ujemne. Objaw goldflama 
był obustronnie ujemny. Badanie palpacyjne wę-
złów chłonnych nie wykazało ich powiększenia. 

W badaniu per rectum: stolec był ciemnobrązowy, 
a w odbytnicy zalegały masy kałowe. 

ze względu na obniżoną wartość hemoglobiny 
(wyniki badań w tab. 1) pacjentce przetoczo-
no 2 jednostki koncentratu krwinek czerwonych. 
W kolejnych oznaczeniach morfologii krwi hemo-
globina wynosiła kolejno: 9,8; 10,3 i 10,5 g/dl. 
W celu wyjaśnienia przyczyny niedkrwistości wy-
konano usg jamy brzusznej, w którym stwierdzo-
no jedynie obecność złogów w pęcherzyku żółcio-
wym oraz hiperechogeniczną, małą prawą nerkę 

tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych

Przeprowadzone 
badania

Parametry Wyniki zakres normy  
i jednostki

morfologia Hb 6,6  (13,0–18,0) [g/dl]
HCT 20,7 (40,0–54,0) [%]
RBC 2,6 (4,00–5,70) [m/µl]
mCV 79,6 (80,0–94,0) [fl]
mCH 25,3 (27,0–32,0) [pg]
mCHC 31,8 (31,0–36,0) [g/dl]

WBC 8,58 (4,0–10,0) [K/µl]
PLT 471 (120–400) [K/µl]
Rozmaz morfologii krwi
neutrofile 75,5 (48,7–70,1) [%]
limfocyty 15,6 (17,4–44,3) [%]
monocyty 7,17 (3,1–8,7) [%]
eozynofile 1,19 (0,3–5,4) [%]
bazofile 0,53 (0,2–1,2) [%]
Chemia kliniczna CRP 64,2 (< 5 )[mg/l]
AspAT 28 < 35 [iu/l]
AlAT 33 < 34 [iu/l]
bilirubina całkowita 0,22 < 1,1 [mg/dl]

amylaza(s) 56 < 100 [iu/l]
lipaza(s) 28 < 60 [iu/l]
żelazo 28 (37–145) [µg/dl]
ferrytyna 34,3 (24–270) [ng/dl]
sód 140,4 (136–145) [mmol/l]
potas 4,64 (3,5–5,1) [mmol/l]
glukoza 99 (60–100) [mg/dl]
mocznik 40 (19–44) [mg/dl]
kreatynina 1,3 < 0,9 [mg/dl]
Koagulologia wsk. inR 1,096 (0,86–1,30)
PT 13,079 (11–14) [s]
APTT 28,165 (28–38) [s]
Hormony TsH 0,873 (0,27–4,2) [µu/ml]
D-Dimer D-Dimery wykonano na odczynnikach  

firmy Roche i analizatorze COBAs 
inTegRA 400

410,92 (ngFeu/ml])

Troponiny 0,670
0,588
0,486

(0,0–0,03) [ng/ml] 

(s) – surowica, Hb – hemoglobina, HCT – hematokryt, mCV – średnia objętość krwinki czerwonej, mCH – średnia masa 
hemoglobiny w krwince czerwonej, mCHC – średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach, RBC – liczba czerwonych krwi-
nek, WBC – liczba białych krwinek, PLT – liczba płytek, CRP – białko C-reaktywne, AspAT – aminotransferaza asparaginiano-
wa, AlAT – aminotransferaza alaninowa.
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(87 × 40 mm) bez cech zastoju i złogów w ukła-
dach kielichowo-miedniczkowych. nie stwierdzo-
no obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej. 
W wykonanym wlewie doodbytniczym nie uwi-
doczniono istotnych zmian. W trakcie hospitalizacji 
na podstawie wykonanego badania elektrokardio-
graficznego i oznaczeń troponin rozpoznano zawał 
mięśnia sercowego w okresie poprzedzającym ho-
spitalizację. W badaniu echokardiograficznym ob-
serwowano hipokinezę ściany bocznej i przedniej, 
z frakcją wyrzutową 55% i z zachowaną funkcją 
skurczową lewej komory. 

W celu poszukiwania przyczyny ewentualnego 
krwawienia z górnego odcinka przewodu pokar-
mowego wykonano gastroskopię, która wykazała 
obecność owrzodzenia na krzywiźnie mniejszej 
żołądka o wymiarze 4 × 6 cm o twardym dnie 
(ryc. 1). Poza tym odźwiernik pozostawał drożny, 
a w opuszce dwunastnicy i części zstępującej nie 
stwierdzono żadnych zmian. Pobrany podczas en-
doskopii materiał z owrzodzenia został wysłany do 
oceny histopatologicznej i na jego podstawie roz-
poznano typ jelitowy (wg Laurena) gruczolakoraka 
żołądka w stadium g2 (ryc. 2).

omówienie

Anemia jest istotnym czynnikiem ryzyka cho-
roby niedokrwiennej serca. jej nasilenie koreluje 
z zaawansowaniem przewlekłej niewydolności 
serca, częstością występowania zaburzeń rytmu 
oraz wyższą śmiertelnością [2, 3]. W badaniach 
u ludzi wykazano, że niedokrwistość jest nieza-
leżnym czynnikiem ryzyka wystąpienia incydentu 
sercowo-naczyniowego. Wśród pacjentów z zawa-
łem serca z uniesieniem sT (sTemi) obserwowano 
stopniowy wzrost śmiertelności i występowania 
niewydolności serca, gdy stężenie hemoglobiny 
spadło poniżej 14 g/dl. u pacjentów z zawałem 

serca bez uniesienia sT (nsTemi) zwiększone 
ryzyko zgonu, zawału serca lub nawracającego 
niedokrwienia było prawie pewne, gdy stężenie 
hemoglobiny spadło poniżej 11 g/dl [3]. jeśli 
objętość krwi krążącej zmniejsza się powoli, jak 
dzieje się to w przypadku przewlekłej niedokrwi-
stości, organizm jest w stanie zaadaptować się do 
niedoboru tlenowego. W przypadku gdy naczynia 
wieńcowe są uszkodzone przez proces miażdży-
cowy, istnieje trudność w dostosowaniu się mię-
śnia sercowego do nowych warunków, zwłaszcza 
w sytuacji wysiłku fizycznego. nagła i masywna 
utrata krwi w krótkim czasie, jak to ma miejsce 
w sytuacji ostrych krwawień z przewodu pokar-
mowego, wiąże się z wystąpieniem objawów 
niedokrwiennych w postaci dolegliwości dławi-
cowych oraz typowych dla niedokrwienia zmian 
w badaniu elektrokardiograficznym [4]. u przed-
stawianej pacjentki przyczyną niedokrwistości był 
rak żołądka, którego pierwszym objawem była 
głęboka anemia. Dolegliwości dławicowe u cho-
rej wynikały z niedotlenienia komórek mięśnia 
sercowego, które doprowadziło w konsekwencji 
do zawału mięśnia sercowego, rozpoznanego na 
podstawie badania eKg i badania echokardiogra-
ficznego. 

nowotwory żołądka są trzecią co do częstości 
przyczyną krwawienia z tego narządu, po chorobie 
wrzodowej i zapaleniach żołądka. Według różnych 
źródeł, krwawienia z guzów żołądka stanowią od 
około 10% do prawie 27% takich przypadków  
[7, 8]. Krwawienia z raka żołądka występują znacz-
nie rzadziej i stanowią tylko około 2% wszystkich 
krwawień z górnego odcinka przewodu pokar-
mowego. Rak żołądka prowadzi najczęściej do 
krwawienia utajonego manifestującego się niedo-
krwistością. szacuje się, że poniżej 10% pacjentów 
z tym nowotworem ma objawy krwawienia przy 
rozpoznaniu. masywne krwawienia z żołądka po-
jawiają się najczęściej w przypadku guzów o zło-

Rycina 2. Obraz mikroskopowy raka żołądka typu jeli-
towego według Laurena Rycina 1. Owrzodzenie na krzywiźnie mniejszej żołądka   
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śliwym typie histologicznym na wysokim etapie 
zaawansowania. W leczeniu masywnych krwawień 
stosuje się najczęściej zabiegi endoskopowe. 

Aby wykluczyć obecność chorób współistnie-
jących, które mogłyby być ewentualną przyczyną 
niedokrwistości, wykonano w przedstawionym przy-
padku usg jamy brzusznej, w którym nie znaleziono 
żadnych możliwych przyczyn krwawienia. Ponadto 
ultrasonografia umożliwia uwidocznienie powiększo-
nych węzłów chłonnych oraz pozwala wykryć moż-
liwe przerzuty do innych narządów jamy brzusznej, 
których w tym przypadku nie znaleziono.

Kolejnym elementem diagnostyki u przedsta-
wianej pacjentki było wykluczenie zmian nowo-
tworowych w obrębie jelita grubego. W strukturze 
zachorowań na nowotwory złośliwe rak jelita gru-
bego zajmuje obecnie drugie miejsce u obu płci 
(mężczyźni – 10,4%; kobiety – 10,3%), natomiast 
rak żołądka pod względem częstości zachorowań 
jest na piątym miejscu u mężczyzn, a na siódmym 
u kobiet. W celu wykluczenia krwawienia z dolne-

go odcinka przewodu pokarmowego wywołanego 
przez nowotwór jelita grubego lub odbytu wyko-
nano wlew doodbytniczy z kontrastem, który nie 
wykazał istotnych zmian. 

Podejrzenie krwawienia do światła przewodu 
pokarmowego jest wskazaniem do wykonania 
badania endoskopowego. gastroskopia wykona-
na w ciągu pierwszych 24 godzin powinna być 
standardem w opiece nad chorym z krwawieniem 
z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wy-
konanie badania w przypadku niekontrolowane-
go i przebytego krwawienia znacznie zmniejsza 
ryzyko zgonu [5]. Poza tym jest bardzo czułym 
badaniem w diagnostyce różnicowej raka żołądka. 
Pewne rozpoznanie raka żołądka można postawić 
jedynie na podstawie wyniku badania histopatolo-
gicznego wycinków pobranych w trakcie endosko-
pii lub materiału operacyjnego. u naszej pacjentki 
właśnie na podstawie badania histopatologicznego 
postawiono ostateczne rozpoznanie choroby no-
wotworowej.
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