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Anemia hemolítica Glóbulos vermelhos elípticos do sangue característicos da eliptocitose hereditária. Classificação de hematologia especial e recursos externos CID-10 D55-D59 CID-9 282, 283, 773 OMIM 266120, 612631, 612631, 266120 DiseasesDB 5534 MedlinePlus 000571 eMedicine med/979 MeSH D000743
Leia o aviso médico Anemia hemolítica (hemoveri grego antigo, ruptura de lise) é anemia devido à ruptura de eritrócito (hemolise) antes de sua vida normal por 120 dias. Essa ruptura anormal de glóbulos vermelhos pode ocorrer em vasos sanguíneos (hemolise intravascular) ou em outros lugares do corpo
(extravascular). Há uma série de razões que podem ser inofensivas ou até mesmo fatais. A classificação geral da anemia hemolítica é sua origem, seja adquirida ou idiopática. O tratamento depende da causa e natureza do sangue vermelho. As causas da anemia hemolítica podem ser congênitas ou adquiridas.
Defeitos congênitos[1] Da membrana da célula vermelha: sferocisia hereditária e sferocistose hereditária. Defeitos na produção de hemoglobina: talassemias, anemia falciforme e anemia diseritropoiética congênita (a última registrada no primeiro paciente recentemente curado). [2] Metabolismo de eritrócito defeituoso:
deficiência de desidrogenase de glicose-6-fosfato e deficiência de pira quinase. Adquirida[1] Autoanticorpos: anemia hemolítica autoimune, doença hemolítica neonatal, pós-icoclosose ou hemmoglobinuria paroxística noturna pós-mononucleose: rara anemia hemocolítica induzida pelo sistema. Reação de transfusão:
ao receber um ato incompatível; Infecção: Malária, Escherichia coli Inotóxica coli, Linfomas hemolíticas de estreptococos e válvula cardíaca de leucemia linfocítica crônica mais: Anemia Hemolítica Leve 70% e 3% Grave. [3] Reações adversas de drogas: como acetaminofeno, penicilina, cloroproazina, ibuprofeno,
interferon alfa, procainamida, quinina ou rifampicina. Envenenamento por chumbo (saturnismo). Sinais e sintomas Pacientes com anemia hemolítica leve a moderada podem ser assintomáticas. Sintomas de anemia moderada [4]: Fraqueza e fadiga; Paleness ou pele amarelada; Falta de apetite; Tontura e sonolência;
Hipotensão de Aquicardia; Respiração acelerada, falta de ar. Pedras de bilirrubina vesicular podem se formar em anemia grave. Esplenomegalia (aumento do baço) pode ocorrer em leucemia, linfomas e espáceos hereditários. A hemolise intravascular pode causar o esfurecimento da urina. Diagnóstico Se a clínica
causa anemia suspeita sem causa hemorrágica, a primeira é analisar uma gota de sangue periférico sob um microscópio (mancha de sangue). Entre os testes laboratoriais para ajudar a detectar o tipo de anemia hemolítica está: Conte teste absoluto de coombs de regulocito, teste de Donath-Landsteiner frio Agglutinins
Baimina livre em soro ou urina Hemosidrina na urina Plaquetas Proteínas eletroforesiserium Piruto kinase Soro haptoglobina lactaaceerium desidrogenase (LDH) níveis Sintomatéticos O tratamento sintomático pode ser administrado por transfusão se ocorrer anemia marcada. Um teste positivo de Coombs (indicando
imunidade automática) é uma contraindicação relativa ao transfus do paciente. Anemia hemolítica fria é uma vantagem da transfusão de sangue aquecido. Casos de anemia hemolítica autoimune, terapia esteroide ou imunoglobulinas intravenosas podem ser necessários. [5] A remoção da parte do baço pode ser
necessária se for responsável pela destruição em massa da pressão arterial vermelha, como a srtocitose hereditária. [6] As anemias em rápido desenvolvimento administram a erierytroetina com ácido fólico oral, vitamina B12 e suplemento de ferro para fornecer nutrientes a serem perdidos. Links ↑ b Dr. Hayley Willacy,
Dr. Laurence Knott e Dr. Hannah Gronowhttp. Anemia hemolítica. patient.info/doctor/haemolytic-anaemia ↑ Anemia diseritropoiética congênita paciente tratado pela primeira vez. Transplante de medula óssea. 21 de março de 2017 ^ Wise, Donald Lee (2000). Projeto e equipamentos de biomateriais: enxertos
ortopédicos, odontológicos e ósseos. Isbn 978-0-89603-859-2. Em . Tratamento de anemia hemolítica. ↑ derivado de anemia hemolítica também chamada anemia aplástica, doença de hemoglobina S-C ou doença de hemoglobina S-B –talassemia, é uma doença causada pela diminuição dos glóbulos vermelhos que
passam pela corrente sanguínea. Essa destruição de glóbulos vermelhos pode ser produzida dentro dos vasos pelos quais circulam – hemólise intravascular – ou em outra parte do corpo – hemólise extravascular. Essa desordem das células sanguíneas pode ocorrer de forma menos drástica, mesmo sem causar
grandes problemas para o paciente, ou pode ocorrer de uma forma que leve à morte do indivíduo. Essa anemia pode ser classificada de acordo com sua origem, ou seja, se é contraída por fatores externos ou se é inata. A doença só é expressa no corpo quando a medula óssea não pode, por qualquer motivo, retirar
quantidades suficientes de glóbulos vermelhos que excedem o número de glóbulos eliminados precocemente. Caso contrário, mesmo o colapso desses eritrócitos, a anemia não é imposta ao corpo afetado. A ruptura de glóbulos vermelhos pode desencadear a ocorrência de processos de infecção, através de certos
remédios, devido a problemas autoimunes e outros hereditários. O tratamento contra essa doença é adotado de acordo com o agente que causa o surto desse transtorno e de acordo com o tipo de hemólise que ocorreu. Anemia congênita é expressa quando há um câmeras de sangue, filmes externos ou seu conteúdo
de glóbulos vermelhos; no caso da hemoglobinopatia, ou seja, doenças nascidas de hemoglobina, defeitos em glóbulos vermelhos; e se houver uma deficiência de enzimas. A aquisição é causada pela incidência de anticorpos, como os presentes em doenças autoimunes; resposta negativa ao mecanismo de
transfusão; ou fracionamento automatizado de frascos de sangue vermelho. Anemia hemolítica não é tão comum; pode-se dizer que 4 pessoas são afetadas por isso entre 100.000 pessoas. Outro tipo de anemia hemolítica é a anemia autoimune, que se concentra mais nas mulheres do que nos homens. Isso é
desencadeado pela produção orgânica de anticorpos que se voltam contra os glóbulos vermelhos, eliminando-os. Esta doença se desenvolve rapidamente e na maioria das vezes não é possível descobrir quais substâncias a provocam. Existem dois tipos de anemia dessa natureza, eles são impulsionados por um
menor grau de calor, conhecido como anticorpos reativas a frio hemolíticos e anticorpos reativas de calor hemolítica, quando são estimulados por temperaturas mais altas. Eles são detectados no número de células sanguíneas que sinalizam destruir anticorpos. Esta anemia autoimune pode eliminar a intervenção
cirúrgica do baço, substâncias corticosteroides prescritas ou drogas imunossupressoras, como ciclosporina e ciclofosfamida. Fontes: �tica As informações fornecidas nesta página devem ser usadas apenas para fins informativos e nunca devem ser utilizadas por um especialista qualificado em vez de um diagnóstico
médico. Os autores deste site renunciam a qualquer responsabilidade legal decorrente do uso indevido das informações aqui publicadas. Publicado originalmente 22
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