
• ukła du krà ̋ e nia: przy spie szo ne bi cie ser ca, za bu rze nia ryt mu, bó le
wieƒ co we, nie wy dol noÊç krà ̋ e nia;

• ukła du od de cho we go: dusz noÊç, nie wy dol noÊç od de cho wa;
• ne rek: skà po mocz, biał ko mocz, za trzy ma nie pły nów, nie wy dol noÊç ne -

rek;
• prze wo du po kar mo we go: brak ape ty tu, nie straw noÊç, nie re gu lar ne wy -

pró˝ nie nia, upo Êle dzo ne wchła nia nie;
• ukła du płcio we go: nad mier ne krwa wie nia mie si´cz ne, brak mie siàcz ki,

im po ten cja, zmniej sze nie li bi do;
• uszko dze nia siat ków ki;
• nie do krwie nia skó ry: bla doÊç.

102 OBJAWY NOWOTWORÓW

Ta be la 12.1  Przy czy ny bla do Êci

Czyn ni ki, od któ rych za le ̋ y za bar wie nie Scho rze nia,w któ rych ob ser wu je si´ bla doÊç 

skó ry po w∏ok skór nych

Za war toÊç pig men tu nie do krwi stoÊç
me la ni na bla doÊç kon sty tu cjo nal na

bie lac two (vi ti li go), al bi nizm
he mo glo bi na bla doÊç prze by wa jà cych w po miesz cze niach 
bi li ru bi na za mkni´ tych

nie do czyn noÊç tar czy cy
pan hy po pi tu ita ri s m u s

brak hor mo nu me la no tro po we go

bla doÊç kon sty tu cjo nal na
ró˝ ni ce za le˝ ne od p∏ci

Prze p∏yw krwi za paÊç, wstrzàs, omdle nie 
spa dek ci Ênie nia w∏o Ênicz ko we go (och∏o dze nie cia ∏a, zim ny pot, dr˝e nie)
ob j´ to Êci mi nu to wej
sze ro koÊç na czyƒ skór nych cho ro by ne rek

wa da aor tal na
po staç z∏o Êli wa nad ci Ênie nia
za tru cie Êrod ka mi na sen ny mi
cho ro by in fek cyj ne
reu ma to idal ne za pa le nie sta wów
mar skoÊç wà tro by

Stan krà ̋ e nia t´t ni cze go ogra ni czo na bla doÊç w miej sco wych 
prze Êwie cal noÊç na czyƒ przez po w∏o ki skór ne za bu rze niach krà ̋ e nia

Obec noÊç obrz´ ków cho ro by ne rek (ner czy ca)
nie do czyn noÊç tar czy cy
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