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Anemia falciforme principais caracteristicas

A anemia falciforme é uma doença caracterizada por uma mudança na forma de glóbulos vermelhos, que têm a forma de foice ou crescente. Devido a essa mudança, os glóbulos vermelhos tornam-se menos capazes de transportar oxigênio e aumentar o risco de bloqueio dos vasos sanguíneos devido à forma alterada, o que pode levar à dor generalizada, fraqueza e apatia. Sintomas desse tipo de anemia podem ser controlados
com o uso de drogas para a vida toda para reduzir o risco de complicações, mas a cura ocorre apenas por transplante de células-tronco hematopoiéticas. Principais sintomas Além dos sintomas gerais de qualquer outro tipo de anemia, como fadiga, palidez e sono, a anemia falciforme pode causar outros sintomas característicos, tais como: Dor nos ossos e articulações, pois o oxigênio atinge em menor quantidade, especialmente
nos membros, como mãos e pés; Crises de dor na região do abdômen, tórax e lombar, devido à morte de células de medula óssea, podem estar associadas à febre, vômitos e urina escura ou sangue;Infecções comuns, uma vez que os glóbulos vermelhos podem danificar o baço, o que ajuda a combater infecções; O desenvolvimento atrasado e o atraso da puberdade, como os glóbulos vermelhos da anemia falciforme, fornecem
menos oxigênio e nutrientes para o corpo crescer e se desenvolver;Olhos amarelados e pele se devem ao fato de que os glóbulos vermelhos morrem mais rápido e, portanto, o pigmento bilirrubina se acumula no corpo, causando cor amarelada da pele e dos olhos. Esses sintomas geralmente aparecem após os 4 meses de idade, mas o diagnóstico geralmente é feito nos primeiros dias de vida, desde que o recém-nascido faz um
teste de pé. Saiba mais sobre o teste do pé e quais doenças ele detecta. O diagnóstico de anemia falciforme geralmente é feito testando as pernas nos primeiros dias de vida do bebê. Este teste é capaz de realizar um teste chamado eletroforese de hemoglobina, que confirma a presença de hemoglobina S e sua concentração. Isso porque se for confirmado que a pessoa tem apenas um gene S, ou seja, hemoglobina tipo AS,
significa que ela carrega um gene para celanemia classificado como um traço falciforme. Nesses casos, a pessoa pode não apresentar sintomas, mas deve ser acompanhada de exames laboratoriais de rotina. Quando a pessoa é diagnosticada com ESA, significa que a pessoa tem anemia falciforme e deve ser tratada de acordo com as orientações médicas. Além da eletroforese hemoglobina, o diagnóstico desse tipo de anemia
pode ser feito a partir da dose de bilirrubina associada à contagem sanguínea em pessoas que não passaram por um teste de pé ao nascer, e a presença de glóbulos vermelhos foice, a presença de regócitos, o valor da basofilia e hemoglobina abaixo do valor de referência normal, geralmente entre 6 e 9,5 g / dl.Possíveis causas de Célula falciforme As causas da anemia falciforme são genéticas, ou seja, nasce com a criança e
transmitida de pai para filho. Isso significa que quando uma pessoa é diagnosticada com a doença, ela tem um gene SS (ou Hemoglobina SS) que herdou de sua mãe e pai. Embora os pais possam parecer saudáveis se o pai e a mãe tiverem um gene AS (ou hemoglobina AS), que é indicativo de um portador da doença, também chamado de traço falciforme, é provável que a criança tenha uma doença (25% de chance) ou
portadora (50% de chance) da doença. Como o tratamento é feito O tratamento de tratamento para anemia falciforme é realizado com o uso de drogas e, em alguns casos, a conexão sanguínea pode precisar. Os medicamentos utilizados são principalmente penicilina em crianças de 2 meses a 5 anos para evitar o aparecimento de complicações como pneumonia, por exemplo. Além disso, drogas analgésicos e anti-inflamatórias
podem ser usadas para aliviar a dor durante uma crise e até mesmo usar uma máscara de oxigênio para aumentar a quantidade de oxigênio no sangue e facilitar a respiração. O tratamento da anemia falciforme deve ser realizado ao longo da vida, uma vez que esses pacientes podem ter infecções frequentes. A febre pode indicar infecção e, portanto, se a pessoa com anemia falciforme tiver febre deve ir imediatamente ao médico,
pois pode desenvolver septicaemia em apenas 24 horas e pode ser fatal. Drogas para baixar a temperatura não devem ser usadas sem conhecimento médico. Além disso, o transplante de medula óssea também é uma forma de tratamento indicada para alguns casos graves e escolhida pelo médico, podendo curar a doença, embora represente alguns riscos, como o uso de medicamentos que reduzem a imunidade. Saiba como é
realizado o transplante de medula óssea e possíveis riscos. Possíveis complicaçõesCedmissões que podem afetar pacientes com anemia falciforme podem ser: Inflamação das articulações das mãos e pés, deixando-as inchadas e muito inflamadas e deformadas; Aumento do risco de infecções devido ao envolvimento do baço, que não filtrará o sangue corretamente, permitindo assim a presença de vírus e bactérias no corpo;
Danos nos rins, com maior frequência de urinação, muitas vezes e urina é mais escura, e a criança canta na cama até a adolescência; Feridas nas pernas, que são difíceis de tratar e que requerem ataduras 2 vezes ao dia; O envolvimento do fígado, que se manifesta por sintomas como cor amarelada nos olhos e na pele, mas que não é hepatite; Pedras na vesícula biliar;Diminuição da visão, cicatrizes, manchas e estrias nos olhos,
em alguns casos pode levar à cegueira; AVC, devido a dificuldades no sangue na irrigação do cérebro;Insuficiência cardíaca, com cardiomegalia, ataques cardíacos e murtay no coração; O priapismo, que é uma ereção dolorosa, anormal e persistente, não é acompanhado de desejo sexual ou excitação, muitas vezes em homens jovens. Transfusões de sangue também podem fazer parte do tratamento para Glóbulos vermelhos na
corrente sanguínea, e apenas transplante de células-tronco hematopoiéticas oferece o único tratamento potencial para anemia falciforme, mas com várias indicações devido aos riscos associados ao procedimento. Hoje vou falar um pouco sobre anemia, este é um resumo do tema, que é muito relevante na prática médica. Veja os principais tipos, como caracterizar o quadro com histórico clínico, queixas frequentes, etc. O oxigênio
necessário para o metabolismo de todos os tecidos do corpo é transportado com glóbulos vermelhos ou eritrócitos – glóbulos sanguíneos contendo Hemoglobina, uma proteína formada por grupos de 50 contendo Fe. O hormônio estimulante da produção de eritrócitos é a eritropoietina liberada nos rins ao detectar hipóxia (baixas concentrações de 02 no sangue), que age no tecido hematopoiético. Uma diminuição nos níveis de
hemoglobina no sangue caracteriza anemia. Hematopoiese é um processo envolvido na produção de todas as células sanguíneas por células hematopoiéticas precursoras. Essa produção de elementos sanguíneos é diária, são várias células altamente diferenciadas e não podem ser separadas. Esse processo começa no saco uterino no saco uterino, depois ocorre em Fifado e no baço. A partir do 4º mês do feto, a hematopoiese
aparece na medula óssea, e ao nascer toda a produção é realizada na medula óssea. Ao longo da vida, o processo ocorre em ossos planos, a produção continua ao longo da vida. No entanto, com o envelhecimento, o tecido hematopoiético é substituído por tecido adiposo. O tempo total de eritropocisidade (produção de eritrócitos), a partir do momento em que o tronco multipotenial celular é estimulado a dividir, enquanto a
formação de eritrócitos é de aproximadamente 8 dias. Os eritrócitos prontos e funcionais duram cerca de 100 a 120 dias, quando são fagocitas do sistema reticular (principalmente no baço). Organização da medula óssea: trabecules ósseas, ilhotas hematopoiéticas e strom medular (microambiente = células estromáticas e matriz celular extra = suporte e nutrição de ilhotas). A microcirculação é feita por sinusoides. Anemia anemia é
um sinal clínico da doença, representa uma diminuição nos níveis de hemoglobina (Hb) no sangue. Essa diminuição no nível de hemoglobina do sangue pode ser causada por defeitos na produção de eritrócitos, que depende de eritropoietina, vitamina B12, ácido fólico e ferro, além de aspectos genéticos, ou pela destruição excessiva de eritrócitos, perdas volêmicas e outras causas que serão consideradas posteriormente. Os níveis
normais de Hb variam de acordo com a idade e o sexo, tais como: 6 meses a 5 anos &lt;11g/dl 6 a 15 anos &lt;12 g/e Homens adultos &lt;13g/dl Mulher adulta &lt;12g/dl Gestante &lt;11g/dl De acordo com as causas e sintomas, podemos dividir a anemia em aguda e crônica. No agudo, há dispneia; palpitações; vertigem; fadiga (extrema) como sintomas mais óbvios porque há pouco tempo para instalar a condição e menos no
corpo. Corpo. na anemia crônica, há vários sintomas, dispneia moderada estão mais presentes; fadiga fácil; angina, chf, como há uma adaptação maior. Propaedeutics - Roteiro Diagnóstico No momento em que se trata de tomar a história do paciente e procurar identificar a causa da anemia é importante fazer uma pergunta: Identificação, fatores profissionais, etnia (alguns deficientes metabólicos celulares são específicos para
determinados grupos) Quando os sintomas foram instalados, é progressivo ou substness, diferenciação aguda e crônica; Havia um ciclo menstrual sangrento; lesões/queimaduras recentes, operações ou transfusões; Há casos de anemia na família; um lugar onde você vive e viagens recentes (busca por fatores infecciosos); Como comer/avaliar sua ingestão fe; habito intestinal;urinarioç álcool e abuso de drogas (efeito tóxico sobre
eritropoiese); Procure um exame físico: palidez, icterícia, hepatosplenomegaly, cianose, chicardia, muruting, acompanhamento de aspectos da pele/unhas (se seco/frágil), verificar se há hematomas/ecquimose/petehyGnaly e sintomas de anemia Para uma avaliação completa da condição, alguns exames adicionais são básicos: exame dos níveis de Hb, % e número de reticulocitos; e contagem sanguínea (com hematócrito), índices
hematímétricos e morfologia observada de hemações - a análise citológica é realizada sob um microscópio. Há também testes específicos para investigar determinadas causas de anemia, mas deve ser solicitado após uma hipótese diagnóstica de achados clínicos e anamnese (perfil de ferro, Cit B e dose de folato; eletroforrose de hemoglobina, mielograma) Classificação fisiológica de anemias Falta de produção -&gt; baixa
reticulocitos. Causas: Deficiência de fe, vitamina B12 e ácido fólico (afeta a divisão celular); invasão de OM (linfomas, leucemias, fibrose); Anemia de doenças crônicas (D. Inflamatória; D, d, neoplasias) Destruição excessiva –&gt; alta regócitos no sangue causados por defeitos de eritrócitos (hemoglobinopatia, talassemia, eritropopatias, doenças de membrana); Agressão à eritroia (parasitas como malária, toxinas, imunes). Nesta
situação, a eritropoiese é estimulada pela maior produção de regócitos e pela presença de células imaturas no sangue periférico (eritroblasts) Perdas agudas – &gt; ahmed regócitos; A perda de grandes volumes de sangue através do sangramento do trato gastrointestinal, acidentes, sangramento genital, operações, etc. intervenção imediata com recuperação de volume e eritrótida é necessária para evitar complicações como
choque hemorrágico ou hipovolêmico. Cronica – &gt; se manifesta pela polícia de ferro, o que leva à falta de produção. Os regulócitos são uma baixa classificação morfológica de anemia, feita com base na observação de índices hemomatmétricos, são eles: MVC (Volume médio de eritrócito = que indica o tamanho de glóbulos vermelhos em Normociticas, Macrocitics ou Microcitos); HCM (eritrócitos hemoglobinas / quanto Hb há em
cada heme); 2000000 a pressão arterial média de Hba = pode aparecer como hipocrômica, um pouco de Hb em glóbulos vermelhos ou hipercromática, alta concentração de hb) ; RDW (grau de anisocistose/diferença entre bainhas =&gt; bainhas pequenas e grandes/se houver uma população dupla o valor será alto). Anemia normocítica e normocêmica Na maioria das vezes desencadeiam situações: Câncer, doença renal, invasão
tumoral da medula óssea, hemorragia aguda, inflamação, anemia hemolítica adquirida (malária, transfusão ABO incompatível), anemia falciforme e fase inicial de deficiência de ferro. Dc CVC normal e CHCM Causas microcóticas e hipocrômicas mais comuns: Deficiência de ferro (deficiência de ferro), Doenças crônicas (baixa capacidade de ligação de ferro e ferritina normal ou aumentada); Hemorragia crônica, talassaemia
(Diminuição na produção de cadeias de hemoglobina devido à adição ou mutação de genes. Perfil Normal Fe, baixo MVC, número normal de eritrócitos), anemia sideroblástica. Caracterizada por baixa Macrocitite de MVC e HCM As situações mais comuns: deficiência de vitamina B12 e folicanatos, mielofibrose, doenças hepáticas, anemia megaloblástica, anemia hemolítica com aumento da regulose VCM, manchas de sangue
alteradas de anisocitose e macrovalcitose Neste resumo foram apresentados alguns aspectos principais para a classificação da anemia e a realização do histórico clínico (anamnese) para identificá-las. Deixe comentários e perguntas aqui no blog! Artigo Tópicos tipo de anemiatipos de anemiaCome comentário via FaceBook Comentários
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