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StreSzczenie:  Wprowadzenie: Występowanie niedokrwistości wiąże się ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością, wydłużeniem czasu ho-
spitalizacji i zwiększonym zapotrzebowaniem na przetaczanie krwi. Wczesne rozpoznanie różnicowe niedokrwistości może przy-
spieszyć jej leczenie i poprawić wyniki leczenia w okresie okołooperacyjnym. Przeprowadzone przez nas badanie miało na celu 
opracowanie prostego algorytmu diagnostycznego niedokrwistości, opartego na morfologii krwi obwodowej, oraz przebadanie 
jego użyteczności w populacji pacjentów poddawanych planowym zabiegom operacyjnym chirurgii przewodu pokarmowego.

  Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy wybranych danych klinicznych i laboratoryjnych parametrów krwinek 
czerwonych w grupie 442 kolejnych pacjentów kierowanych do planowych zabiegów operacyjnych chirurgii przewodu pokarmo-
wego wysokiego ryzyka w okresie od stycznia 2016 do sierpnia 2018 r. W oparciu o dane patofizjologiczne opracowaliśmy prosty 
algorytm diagnostyczny, umożliwiający klasyfikację przedoperacyjnej niedokrwistości i zastosowaliśmy go w populacji badanej.

  Wyniki: W oparciu o wartość odcięcia, wynoszącą 130 g L-1 dla obojga płci, niedokrwistość zdiagnozowano u 166 pacjentów 
(37,5%). U aż 29 (17,5%) pacjentów z niedokrwistością algorytm umożliwił poprawne ustalenie jej etiologii jako wynikającej z 
niedoboru żelaza lub witaminy B12/kwasu foliowego.

  Omówienie wyników: Przedoperacyjna niedokrwistość występuje często u pacjentów poddawanych planowym zabiegom ope-
racyjnym chirurgii przewodu pokarmowego. Prosty algorytm diagnostyczny, oparty wyłącznie na parametrach morfologii krwi, 
jest pomocny we wstępnej identyfikacji pacjentów z niedoborem żelaza lub witaminy B12/kwasu foliowego, dzięki czemu moż-
liwe jest wczesne uzupełnienie odpowiednich niedoborów ramach przygotowań do operacji.

SłOWa kluczOWe:  algorytmy, niedobór żelaza, niedokrwistość, okres przedoperacyjny, zabieg operacyjny

abStract:   introduction: Anaemia is associated with increased morbidity, mortality, hospital length of stay, and requirement for blood 
transfusion. Early differential diagnosis of anaemia may expedite its treatment and improve outcomes in the perioperative set-
ting. The aim of our study was to create a simplified diagnostic algorithm for classification of anaemia based on complete blood 
count and to test its applicability in an elective gastrointestinal surgical population.

  Material and methods: Selected clinical data and laboratory red blood cell parameters were retrieved retrospectively for the 
group of 442 consecutive patients scheduled for elective high-risk gastrointestinal surgery from January 2016 to August 2018. 
Based on pathophysiologic data we created a simplified diagnostic algorithm for classification of preoperative anaemia and ap-
plied it to the study population.

  results: Using the cut-off value of 130 g L-1 for both sexes, anaemia was diagnosed in 166 patients (37.5%). As many as 29 (17.5%) 
anaemic patients had aetiology of anaemia accurately established using our simplified diagnostic algorithm – either iron or vita-
min B12/folate deficiency. 

  Discussion: Preoperative anaemia is common in elective gastrointestinal surgery. Simplified diagnostic algorithm based solely 
on complete blood count parameters is helpful in the preliminary identification of patients with iron and vitamin B12/folic acid 
deficiencies so haematinic supplementation can be started early in preparation for surgery.
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lub witaminy B12/kwasu foliowego. Uzyskane wyniki musiały być 
wiarygodne, ponieważ zasadnicza interwencja w niedokrwistości 
z niedoboru żelaza polega na uzupełnianiu żelaza, a to mogłoby 
spowodować zatrucie żelazem w przypadku błędnego zakwalifi-
kowania jako niedokrwistość z niedoboru żelaza. Z tego powodu 
niedokrwistość klasyfikowano jako niedokrwistość z niedobo-
ru żelaza (ang. iron deficit anemia, IDA) jedynie wówczas, gdy 
obserwowano dwie najbardziej charakterystyczne cechy, tj. mi-
krocytozę i hipochromię. Jednakże podobny obraz w rozmazach 
krwi obwodowej mogą jednak dawać beta-talasemia oraz niedo-
krwistość syderoblastyczna, a podawanie żelaza  u tych pacjentów 
jest przeciwwskazane. W celu wykluczenia obecności ww. scho-
rzeń w algorytmie diagnostycznym uwzględniono wartości śred-
niego stężenia hemoglobiny w krwince (MCHC) oraz wskaźnika 
Mentzera [5]. Również w przypadku niedokrwistości z niedoboru 
witaminy VB12/kwasu foliowego, niedokrwistość taka była pre-
cyzyjnie definiowana jako niedokrwistość megaloblastyczna z wy-
sokimi wartościami średniej objętości krwinki czerwonej (MCV) 
i średniej masy hemoglobiny w krwince (MCH) przy normalnych 
wartościach MCHC i dużym zróżnicowaniem objętości krwinek 
czerwonych (RDW).

W naszym algorytmie pierwszym krokiem w diagnostyce przed-
operacyjnej niedokrwistości jest potwierdzenie, że stężenie he-
moglobiny wynosi poniżej 130 g L-1 (dla obojga płci). Następnym 
krokiem jest zbadanie: MCV, MCH, MCHC i RDW. Opracowany 
przez nas prosty algorytm diagnostyczny, oparty na danych pato-
fizjologicznych, zastosowano w populacji badanej.

Wyniki

Populacja badana składała się z 442 pacjentów. Dane demograficz-
ne i kliniczne przebadanych pacjentów przedstawiono w Tab. II.

Średnie stężenie hemoglobiny (g L-1) u mężczyzn wynosiło 137 
(IQR 125–148), zaś u kobiet 133 (IQR 121–139). W oparciu o war-
tość odcięcia wynoszącą 130 g L-1 dla obojga płci, niedokrwistość 
zdiagnozowano u 166 pacjentów (37,5%). Przedoperacyjna nie-
dokrwistość występowała u 33,9% (77/227) mężczyzn oraz 40,9% 
kobiet (88/215). Obserwowano również różnice w częstości wy-
stępowania przedoperacyjnej niedokrwistości w zależności od 
wieku (< 65 i ≥ 65 lat) [6]. Ogółem, niedokrwistość stwierdzono 
u 38,8% pacjentów w wieku poniżej 65 lat oraz u 36,7% pacjentów 
w wieku 65 lat i starszych. Niedokrwistość występowała u  33,6% 
(36/107) młodszych mężczyzn oraz 35% (42/120) starszych męż-
czyzn, podczas gdy w przypadku kobiet odpowiednie odsetki wy-
nosiły: 43,3% (52/120) i 37,9% (36/95).

Nasz prosty algorytm diagnostyczny przedoperacyjnej niedo-
krwistości został zastosowany w populacji badanej (Ryc. 2.). Na 
podstawie algorytmu diagnostycznego u większości pacjentów z 
niedokrwistością stwierdzono niedokrwistość normocytarną (122 
pacjentów, 73,5%), u 36 pacjentów (21,7%) – niedokrwistość mi-
krocytarną, zaś u 8 pacjentów (4,8%) – niedokrwistość makrocy-
tarną. U 29 (17,5%)  pacjentów z niedokrwistością algorytm umoż-
liwił poprawne ustalenie etiologii jej etiologii jako niedokrwistości 
z niedoboru żelaza lub witaminy B12/kwasu foliowego. Niemniej 
jednak u większości pacjentów niedokrwistość miała charakter-
normocytarny (73,5%), w związku z tym dokładne ustalenie jej 
etiologii wymagało wykonania dalszych badań.

WprOWaDzenie

Występowanie niedokrwistości łączy się ze zwiększoną chorobo-
wością, śmiertelnością, wydłużeniem czasu hospitalizacji i zwięk-
szonym zapotrzebowaniem na przetaczanie koncentratu krwinek 
czerwonych (KKCz). Już samo przetaczanie KKCz związane jest ze 
zwiększoną chorobowością i śmiertelnością [1]. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), niedokrwistość to stan, w którym 
liczba krwinek czerwonych lub ich zdolność do przenoszenia tlenu 
jest niewystarczająca dla zaspokojenia fizjologicznych potrzeb or-
ganizmu zależnych od wieku, płci, wysokości nad poziomem mo-
rza, palenia tytoniu i bycia w ciąży. WHO definiuje niedokrwistość 
jako stężenie hemoglobiny, wynoszące poniżej 120 g L-1 u kobiet 
i poniżej 130 g L-1 u mężczyzn, chociaż podane progi odcięcia zo-
stały wybrane arbitralnie [2]. Zgodnie z wypracowanym ostatnio 
konsensusem [3], docelowe przedoperacyjne stężenie hemoglobi-
ny powinno wynosić ≥ 130 g L-1, niezależnie od płci. Biorąc pod 
uwagę śródoperacyjną utratę krwi, niedokrwistość powinna zostać 
rozpoznana, a jej leczenie wdrożone z dużym wyprzedzeniem przed 
planową operacją, w celu zminimalizowania ryzyko przetoczenia 
krwi i związanych z tym powikłań. Ze względu na dużą częstość 
występowania niedokrwistości w populacji pacjentów chirurgicz-
nych, zasadnicze jest jej rozpoznawanie oraz leczenie przedope-
racyjne. Morfologia krwi obwodowej jest rutynowo zlecana jako 
element laboratoryjnego panelu przedoperacyjnego, podczas gdy 
parametry oceniające gospodarkę żelazową, takie jak stężenie fer-
rytyny i wysycenie transferyny, nie są zlecane rutynowo. Wczesne 
rozpoznawanie różnicowe niedokrwistości może przyspieszyć jej 
leczenie i poprawić wyniki leczenia w okresie okołooperacyjnym. 
Celem naszego badania była ocena częstości występowania przed-
operacyjnej niedokrwistości przed planowanymi zabiegami opera-
cyjnymi chirurgii przewodu pokarmowego, opracowanie prostego 
algorytmu diagnostycznego niedokrwistości, opartego wyłącznie 
na parametrach morfologii krwi obwodowej oraz ocena jego przy-
datności w populacji pacjentów poddawanych planowym zabiegom 
operacyjnym chirurgii przewodu pokarmowego.

Materiał i MetODy

Dokonano retrospektywnej analizy wybranych parametrów czer-
wonokrwinkowych pochodzących z próbek morfologii krwi obwo-
dowej, opracowanych  w Centralnym Laboratorium Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach dla kolejnych pacjentów kierowanych do planowych 
zabiegów operacyjnych chirurgii przewodu pokarmowego w okre-
sie od stycznia 2016 do sierpnia 2018 r. Zabiegi operacyjne były 
klasyfikowane jako operacje dużego ryzyka w oparciu o wytyczne 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego/Europejskiego To-
warzystwa Anestezjologicznego [4]. Badanie morfologii krwi ob-
wodowej było wykonywane przy użyciu standardowego analiza-
tora laboratoryjnego (XT-1000i, Sysmex, Wielka Brytania), a krew 
pobierano do probówek z EDTA (kwasem etylenodiaminotetraoc-
towym) o pojemności 5 mL. Analizowane parametry czerwono-
krwinkowe wraz z wartościami referencyjnymi podano w Tab. I.

W oparciu o dane patofizjologiczne opracowano prosty algorytm 
diagnostyczny, umożliwiający klasyfikację przedoperacyjnej nie-
dokrwistości (Ryc. 1.). Zachowano szczególną ostrożność by po-
zwolił on na zidentyfikowanie przypadków faktycznego niedoboru 
substratów niezbędnych dla erytropoezy, czyli niedoboru żelaza 
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mieć na uwadze, że etiologia niedokrwistości w tej szczególnej gru-
pie wiekowej jest wieloczynnikowa. Istnieje kilka dobrze poznanych 
procesów prowadzących do niedokrwistości w podeszłym wieku. 
Przede wszystkim fakt, że komórki macierzyste szpiku są stopnio-
wo zastępowane przez adipocyty i fibroblasty. Po drugie, zmniejsza 
się synteza erytropoetyny w wyniku zmniejszenia liczby aktywnych 
nefronów [6]. Po trzecie, występowaniu niedokrwistości w pode-
szłym wieku sprzyjają liczne choroby współistniejące.

Niedokrwistość w okresie przedoperacyjnym stanowi problem sam 
w sobie, ponieważ zwiększa śmiertelność i chorobowość, na przy-
kład częstość ostrego uszkodzenia nerek [8]. Zwiększa również ry-
zyko przetoczeń allogenicznej krwi w okresie okołooperacyjnym. 
Krew allogeniczna wywołuje immunomodulację i zmniejszają czas 
przeżycia wolnego od nawrotu u pacjentówonkologicznych [9]. 
Fakt ten może mieć poważne konsekwencje u chorych poddawa-
nych planowej resekcji guza nowotworowego. 

Najczęstszą przyczyną niedokrwistości w okresie przedoperacyj-
nym jest niedobór żelaza (80%). Aby odróżnić niedokrwistość wy-

OMóWienie WynikóW

Niedokrwistość występuje często w okresie przedoperacyjnym. Jak 
wskazują wyniki dużego badania, szacunkowa częstość występo-
wania przedoperacyjnej niedokrwistości, definiowanej w oparciu 
o kryteria WHO, wynosi 31,1% u kobiet oraz 26,5% u mężczyzn 
[7]. W przeprowadzonym przez nas badaniu częstość występowa-
nia niedokrwistości była wyższa i wynosiła 37,5%, jednak w roz-
poznawaniu niedokrwistości stosowaliśmy nową wartość progu 
odcięcia [3]. Podejście to jest bardziej zasadne, jako że intensyw-
ność krwawienia podczas zabiegów operacyjnych jest taka sama 
u kobiet, jak i u mężczyzn, a dodatkowo objętość krwi krążącej 
u kobiet jest mniejsza. 

Według badania PolSenior, niedokrwistość (definiowana w oparciu 
o kryteria WHO) występowała u 17,4% osób powyżej 65. roku życia 
[6]. W przeprowadzonym przez nas badaniu, częstość występowania 
niedokrwistości w grupie pacjentów starszych była znacznie wyż-
sza i wynosiła 36,7%, jednak w tym wypadku rozpoznanie oparto 
o nową wartość progu odcięcia (130 g L-1 dla obojga płci). Należy 

ryc. 1.  Prosty algorytm diagnostyczny przedoperacyjnej niedokrwistości.

ryc. 2.  Klasyfikacja przedoperacyjnej niedokrwistości.
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nego chorobą przewlekłą) niedoboru żelaza w okresie przedope-
racyjnym polega głównie na wyrównywaniu niedoboru żelaza. 
W grupie naszych pacjentów niedokrwistość mikrocytarną rozpo-
znano u 15,1% pacjentów. Byli oni kandydatami do zastosowania 
suplementacji żelaza, najlepiej w postaci dożylnej [11].

Chociaż niedokrwistość mikrocytarna może być oznaką talasemii, ta 
ostatnia jest chorobą dziedziczną, rozpoznawaną w dzieciństwie i wy-
stępującą głównie u osób pochodzenia włoskiego, greckiego, bliskow-
schodniego, południowoazjatyckiego i afrykańskiego. Rozpoznanie tala-
semii wymaga dalszych badań (np.: tj. elektroforezy HGB, badań DNA).

Bezobjawową postacią talasemii, mogącą prowadzić do łagodnej 
niedokrwistości, jest beta-talasemia minor. W Polsce jej wystę-
powanie szacuje się na 1,4% populacji. Do rozpoznania talasemii 
można wykorzystać wskaźnik Mentzera [12], tj. iloraz MCV i liczby 
RBC. Wynik poniżej 13 wskazuje na talasemię, zaś większy od 13 
– niedokrwistość z niedoboru żelaza (IDA). Wskaźnik Mentzera 
charakteryzuje się wysoką czułością oraz swoistością i może być 
pomocny przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu kosztownych 
badań genetycznych w kierunku talasemii [13].

W grupie naszych pacjentów niedokrwistość makrocytarną roz-
poznano u 4,8% pacjentów. Jedynie u 2,4% spośród wszystkich 
pacjentów z niedokrwistością udało się precyzyjnie rozpoznać 
niedokrwistość z niedoboru witaminy B12/ kwasu foliowego w 
oparciu o opracowany przez nas prosty algorytm diagnostyczny.

W oparciu o przedstawiony algorytm diagnostyczny, niedobory 
substancji erytropoetycznych rozpoznano łącznie u 17,5% włączo-
nych do badania pacjentów z niedokrwistością. Choć większość z 
nich nadal wymagała dalszych badań, biorąc pod uwagę liczbę osób 
poddawanych planowym zabiegom, wynik ten może przełożyć się 
na dużą liczbę pacjentów, u których leczenie niedokrwistości można 
rozpocząć na wczesnym etapie przygotowywań do planowego za-
biegu operacyjnego. Bardzo duże znaczenie ma kontekst czasowy, 
jako że większa część zabiegów operacyjnych wyznaczana jest krótko 
po wizycie w poradni anestezjologicznej, co nie zapewnia wystar-
czającej ilości czasu na zastosowanie suplementacji żelaza/witamin.

Zwiększenie stężenia hemoglobiny w przypadkach IDA zazwyczaj 
trwa 4 tygodnie. Konieczna jest kontrola po upływie 2 tygodni, 
jako że u części pacjentów nie stwierdza się odpowiedzi na suple-
mentację doustną. Uniknięcie zbędnych badań diagnostycznych 
w przedmiotowej grupie 17,5% pacjentów mogło potencjalnie 
zmniejszyć koszty leczenia. Zasadne jest rozpoczęcie diagnosty-
ki od morfologii krwi obwodowej, a następnie zlecanie dalszych 
badań u pacjentów z „szarej strefy”.

W grupie naszych pacjentów niedokrwistość normocytarną stwier-
dzono u 73,5% pacjentów. Do tej kategorii zaliczają się osoby 
z chorobami przewlekłymi, przewlekłymi stanami zapalnymi, he-
molizą, ostrymi krwotokami czy aplazją szpiku, w związku z tym 
konieczne jest wykonanie  dalszych badań, w tym badania ocenia-
jące gospodarkę żelazową (stężenie ferrytyny, wskaźnik wysyce-
nia transferyny) i markerów przewlekłego stanu zapalnego (CRP). 
Dwudziestu pacjentów z niedokrwistością normocytarną i wy-
sokim RDW prawdopodobnie miało niedobór jakiejś substancji 
uczestniczącej w erytropoezie. Wielu pacjentów z tej grupy mo-
głoby odnieść korzyść z suplementacji żelaza, jednak konieczne 
byłoby wykonanie dalszych badań.

nikającą z czystego niedoboru żelaza od niedokrwistości związanej 
z przewlekłym stanem zapalnym (z niedoborem lub bez niedoboru 
żelaza), należy wykonać dodatkowe oznaczenia: stężenie ferrytyny, 
wysycenie transferyny (TSAT) oraz poziomu markerów przewle-
kłego stanu zapalnego (białko C-reaktywne, CRP).

Do przyczyn niedokrwistości z niedoboru żelaza należą: niewystar-
czająca podaż żelaza w diecie, upośledzone wchłanianie jelitowe 
oraz utrata krwi [10]. Źródła krwawienia to najczęściej przewód 
pokarmowy (guz złośliwy przewodu pokarmowego), krwiomocz, 
menstruacja, włókniaki macicy. Upośledzone wchłanianie żelaza 
z pokarmu może występować w przypadkach nieswoistego zapa-
lenia jelit, celiakii, niedoboru czynnika wewnętrznego (tj. niedo-
krwistość złośliwa), czy też po zabiegu operacyjnym (np. bypassu 
żołądkowego). W przewlekłychstanach zapalnych może występo-
wać czynnościowy niedobór żelaza. Element przewlekłego stanu 
zapalnego występuje w przewlekłym zakażeniu, nowotworze złośli-
wym, przewlekłej chorobie nerek, chorobie autoimmunologicznej 
(np. reumatoidalne zapalenie stawów) oraz nieswoistym zapaleniu 
jelit. Leczenie bezwzględnego lub czynnościowego (spowodowa-

tab. i.  Wybrane parametry krwinek czerwonych wraz z wartościami referencyjnymi.

paraMetr Skrót WartOści 
reFerencyjne

Stężenie hemoglobiny HGB 115–150 g L-1

Średnia objętość krwinki czerwonej MCV 84–98 fL

Średnia masa hemoglobiny w krwince MCH 27–31 pg

Średnie stężenie hemoglobiny w krwince MCHC 32–36 g L-1

Rozkład objętości krwinek czerwonych 
– Współczynnik zmienności

RDW-CV 11,0–16,0 %

tab. ii.  Dane demograficzne i kliniczne pacjentów.

płeć (M/k) 227/215

Wiek, mediana (IQR) [lat] 64 (56–70)

Masa ciała, mediana (IQR) [kg] 72 (62–83)

Wzrost, mediana (IQR) [kg] 1,68 (1,61–1,75)

Wskaźnik masy ciała, mediana (IQR) [kg m-2] 25,53 (22,66–28,68)

Klasyfikacja ASA, mediana (IQR) 3 (2–3)

Rodzaj zabiegu, n (%):

- trzustka 256 (58)

- jelito grube 46 (10,4)

- żołądek 41 (9,3)

- przełyk 28 (6,3)

- jelito cienkie 24 (5,4)

- drogi żółciowe 24 (5,4)

- wątroba 18 (4,1)

- inne operacje jamy brzusznej 5 (1,1)

HGB, mediana, IQR [g L-1] 134 (122–143)

MCV, mediana, IQR [fL] 90 (90–93)

MCH, mediana, IQR [pg] 30,5 (29,1–31,7)

MCHC, mediana, IQR [g dL-1] 33,7 (33,1–34,3)

RDW-CV, mediana, IQR [%] 13,7 (13–14,8)

ASA – Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologów, HGB – hemoglobina, IQR – rozstęp 
międzykwartylowy, MCH – średnia masa hemoglobiny w krwince, MCHC – średnie stężenie 
hemoglobiny w krwince, MCV – średnia objętość krwinki czerwonej, RDW-CV – rozkład 
objętości krwinek czerwonych – współczynnik zmienności
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Prosty algorytm diagnostyczny, oparty na parametrach czerwono-
krwinkowych, może być pomocny we wstępnej identyfikacji osób 
z niedoborami żelaza lub witaminy B12/kwasu foliowego, dzięki cze-
mu możliwe jest wczesne wyrównywanie  odpowiednich niedoborów.

WniOSki

Niedokrwistość występuje często u pacjentów poddawanych pla-
nowym zabiegom operacyjnym chirurgii przewodu pokarmowego. 
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