Continue

21007941.582418 24279836.240741 21258094427 18710244200 58047616.9 75024362.210526 416489498 92934491.277778 27379402.75 37322562105 70595055.833333 23005131990 40701074.75 24325917400 6723764956

Anemia aplastik anak pdf

Pathway anemia aplastik pada anak. Anemia aplastik pada anak. Anemia aplastik anak pdf. Anemia aplastik pada anak balita. Lp anemia aplastik pada anak. Anemia aplastik pada anak pdf. Pengobatan anemia aplastik pada anak. Gejala anemia aplastik pada anak.
[1-4, 8-16] Berlawanan dengan GCSF dan eritropoietin, pemberian TPO reseptor agonis yakni Eltrombopag, sudah mendapat rekomendasi untuk digunakan bersama dengan terapi imunosupresif pada kasus anemia aplastik berat baik pada dewasa dan anak-anak yang berusia dua tahun ke atas. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah salah satu atau
semua jenis sel darah mengalami penurunan. Jika penyakit autoimun ini tidak mendapat penanganan, maka risiko terjadinya anemia aplastik akan meningkat. Pengobatan Anemia Aplastik Pengobatan anemia aplastik tergantung pada kondisi pasien dan tingkat keparahannya. [2,11] Untuk terapi transplantasi sel hematopoietik, pasien anak bisa
menjalani allogenic bone marrow transplantation jika tersedia donor HLA-match sibling. 3. [1-4, 8-16] Terapi Infeksi Infeksi merupakan penyebab utama kematian pada pasien anemia aplastik. Metode ini sering dikombinasikan dengan pemberian imunosupresan. 1. Hingga saat ini, eritropoietin tidak direkomendasi pada kasus anemia aplastik. Sampel
sumsum tulang akan diperiksa di laboratorium untuk menentukan jumlah dan jenis sel yang ada serta jumlah aktivitas hemopoiesis (pembentuk darah) yang terjadi di sana. Antibiotik dan antivirus Penderita anemia aplastik rentan mengalami infeksi. Rangkaian tes pencitraan seperti tes X-ray, scan, dan EKG akan memberikan garis dasar apa yang
menyebabkan anemia aplastik. Untuk pasien demam neutropenia dengan absolute neutrophil count < 500 sel/mikroliter, perlu diberikan antibiotik empirik dengan cakupan terhadap Pseudomonas. Padahal, setiap komponen darah memiliki tugasnya masing-masing untuk menjaga fungsi tubuh. Tes lainnya untuk anemia aplastik Selain kedua tes di
atas, dokter akan menyarankan Anda melakukan serangkaian tes pendukung lain untuk melihat dengan jelas penyakit yang Anda miliki. Faktor-faktor risiko Apa yang membuat saya berisiko mengalami kondisi ini? Pasien yang positif dengan anemia aplastik akan mengalami penurunan jumlah sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit dalam
tubuhnya. Komplikasi Anemia Aplastik Jika tidak mendapat penanganan, anemia aplastik bisa menyebabkan komplikasi berupa: Infeksi parah atau perdarahan. Namun, secara umum, beberapa gejala yang muncul saat seseorang mengalami anemia aplastik adalah: Lelah dan lemas Pucat Pusing Sakit kepala Demam Munculnya ruam perdarahan di
kulit Infeksi yang berulang dan lama sembuh Mimisan Kapan harus ke dokter Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala yang disebutkan di atas. Anemia dapat didiagnosis dengan beberapa prosedur tertentu. Namun, tidak selamanya transplantasi sel punca berjalan lancar. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kerusakan
sumsum tulang belakang, baik sementara ataupun permanen. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya. 5. Hemochromatosis, yaitu penumpukan zat besi di tubuh. SELALU konsultasikan pada dokter Anda. [1-4, 8-16] Eritropoietin tidak efektif digunakan pada anemia aplastik karena adanya insufisiensi sel prekusor
eritroid pada sumsum tulang pasien. Berikut adalah jenis-jenis pengobatan pada anemia aplastik: 1. Hingga saat ini, belum ada pedoman seragam dalam rekomendasi dosis terapi profilaksis baik antibakteri maupun antijamur untuk pasien anemia aplastik. Jika mengalami kegagalan terapi imunosupresif pertama, ada dua opsi terapi lanjutan yakni
menjalani terapi imunosupresif kedua atau mendapat matched unrelated donor atau haploidentical bone marrow transplantation (terapi eksperimental). Biasanya, tes penunjang ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan Anda secara umum dan melihat fungsi organ vital Anda setelah ada kemungkinan anemia. Kalau tidak
tersedia donor HLA-match sibling, maka alternatifnya adalah donor hematopoietic stem-cell transplantation (matched unrelated donor atau umbilical cord blood). Antibiotik empirik yang diberikan hendaknya berspektrum luas, dengan cakupan gram negatif maupun stafilokokus berdasarkan sensitivitas mikroba lokal. Ini bisa terjadi akibat sering
melakukan transfusi darah. Pemeriksaan darah lengkap Langkah pertama dalam diagnosis anemia ini adalah dengan adalah tes darah sederhana (full blood count) atau pemeriksaan darah lengkap (complete blood count). Sel darah merah, misalnya, berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan, sementara sel darah
putih berfungsi sebagai pelindung dari infeksi. Terapi kombinasi ini merupakan terapi lini pertama pada pasien anemia aplastik derajat berat atau sangat berat pada grup pasien berusia di atas 50 tahun (35-50 tahun dengan komorbiditas) dan terapi lini kedua pada pasien anemia aplastik yang berusia lebih muda jika human leucocyte antigen (HLA) –
matched sibling donor untuk transplantasi sel hematopoietik tidak tersedia. Bila Anda sudah menderita anemia aplastik, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mencegah kondisi ini bertambah parah serta mencegah munculnya komplikasi, yaitu: Rajin mencuci tangan, terutama setelah menggunakan toilet atau beraktivitas di luar
ruangan. [1-4, 8-16] Terapi Imunosupresif Terapi imunosupresif yang direkomendasikan pada anemia aplastik adalah kombinasi antithymocyte globulin (ATG) dan siklosporin A (CsA). Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami perdarahan yang sulit berhenti atau mengalami infeksi yang berulang dan sulit sembuh. Beberapa kondisi dan
penyakit yang bisa menyebabkan anemia aplastik adalah: Penyakit autoimun Penyakit autoimun menyebabkan sistem imun menyerang sel-sel sehat, termasuk sel punca di dalam sumsum tulang. Sampel darah akan dikirim ke laboratorium untuk menghitung jumlah sel darah. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan
penyebab lain. 4. 2. Dikutip dari Mayo Clinic, berbagai faktor risiko penyebab anemia aplastik adalah: Radiasi dan kemoterapi Paparan terhadap bahan kimia beracun, seperti benzene (pada bensin) dan pembunuh serangga (DDT) Penggunaan obat tertentu Infeksi virus Kelainan autoimun Diagnosis Bagaimana cara mendiagnosis kondisi ini?
Penderita anemia aplastik juga mudah mengalami infeksi karena kekurangan leukosit atau sel darah putih (leukopenia). [2,11] Pendekatan Terapi Anemia Aplastik Pada Dewasa Ada dua terapi definitif yang tersedia untuk orang dewasa dengan anemia aplastik yakni terapi imunosupresif dengan eltrombopag, dan transplantasi sel hematopoietik.
Melengkapi imunisasi, khususnya pada anak-anak. Setelah sampel diambil, dokter akan mengirimkannya ke laboratorium untuk diperiksa di bawah mikroskop. Pencegahan Anemia Aplastik Belum ada cara untuk mencegah anemia aplastik. The British Committee for Standards in Haematology merekomendasikan terapi profilaksis antibiotik dan
antijamur pada pasien dengan hitung netrofil kurang dari 0,2 x 109/L. Regimen alternatif adalah kombinasi fludarabin, siklofosfamid dengan atau tanpa ATG. Tes untuk mendiagnosis anemia ini dilakukan dengan cara mengambil sampel darah dari pembuluh darah Anda. Selain itu, sebaiknya tidak melakukan transfusi produk darah dari anggota
keluarga yang bersangkutan oleh karena risiko sensitisasi antigen non-HLA (human leucocyte antigen) dari donor potensial. Transfusi Darah Pasien dengan anemia atau trombositopenia berat memerlukan transfusi sel darah merah (packed red cell / PRC) dengan/atau tanpa trombosit (thrombocyte concentrate / TC). Pada pasien dewasa yang berusia
dibawah 40 tahun dan bisa mendapat donor HLA-match sibling, mereka bisa menjalani allogenic bone marrow transplantation. [1-4, 8-16] Transplantasi Sel Hematopoietik (HCT) Terapi transplantasi sel hematopoietik memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan terapi imunosupresif dan terapi suportif saja. Penggunaan obat-obatan
tertentu Obat-obatan tertentu, seperti antibiotik dan obat yang digunakan untuk mengatasi rheumatoid arthritis, dapat menyebabkan kerusakan sumsum tulang dan meningkatkan risiko terjadinya anemia aplastik. Menghindari olahraga yang melibatkan kontak fisik untuk mencegah perdarahan. Kehamilan Kehamilan terkadang membuat sistem
kekebalan tubuh ibu hamil menyerang dan merusak sumsung tulang. [1-4, 8-16] Transplantasi Sel Hematopoietik dengan HLA–Matched Sibling Donor Transplantasi sel hematopoietik dengan human leucocyte antigen (HLA)–matched sibling donor merupakan terapi pilihan anemia aplastik berat atau sangat berat pada pasien usia muda (lebih muda
dari 50 tahun). Trombosit adalah sel darah yang mengatur proses pembekuan darah. Dosis yang direkomendasikan sebesar 50 mg sekali sehari, dosis dititrasi sesuai respon hitung trombosit. Metode ini juga bisa dilakukan kepada penderita anemia aplastik yang gejalanya tidak membaik setelah menggunakan imunosupresan. Selanjutnya, dokter akan
melakukan pemeriksaan fisik, dan untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa: Tes darah Tes darah dilakukan untuk melihat kadar sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan kadar hemoglobin. [1-4, 8-16] Pemberian Growth Factor Growth factor memiliki potensi klinis pada kasus anemia aplastik berat.
Transfusi darah Jika kadar dan jumlah sel darah berkurang drastis, transfusi darah bisa dilakukan untuk meredakan gejala dan mencukupi kebutuhan sel darah. [2,11] Jika tidak memenuhi syarat untuk transplantasi sel hematopoietik, maka terapi definitif yang tersedia adalah imunosupresif dengan eltrombopag. Selain karena belum adanya bukti
adekuat, pemberian GCSF turut dikaitkan dengan potensi evolusi populasi sel-sel klonal dengan kelainan sitogenetik atau mutasi yang dikuatirkan menjadi predisposisi ke mielodisplasia atau acute myeloid leukemia. Paparan bahan kimia Paparan bahan kimia, seperti pestisida, insektisida, dan benzene, yang terjadi terus-menerus juga dapat
menyebabkan anemia aplastik. Pada beberapa kasus, tubuh pasien bisa menolak sel punca yang dicangkok dari pendonor. Gejala Anemia Aplastik Setiap jenis sel darah memiliki fungsi yang berbeda. [1-4, 8-16] Pendekatan Terapi Anemia Aplastik Pada Anak Setelah didiagnosis anemia aplastik, ada dua macam pendekatan terapi definitif yakni
transplantasi sel hematopoietik atau terapi imunosupresif dengan atau tanpa pemberian eltrombopag. Khusus pasien yang sudah menjalani terapi imunosupresif kedua kali namun tetap gagal, bisa mendapatkan matched unrelated donor atau haploidentical bone marrow transplantation. Transplantasi sel punca Transplantasi sel punca atau
tranplantasi sumsum tulang dilakukan untuk menggantikan sel yang rusak dengan sel yang sehat. Beberapa jenis virus yang sering dikaitkan dengan munculnya anemia aplastik adalah virus hepatitis, Epstein-Barr, cytomegalovirus, parvovirus B19, dan HIV. Beristirahat secara cukup setelah menjalani aktivitas yang padat. Tes tambahan juga
memungkinkan dokter spesialis yang menangani Anda untuk mendiagnosis tingkat keparahan anemia yang Anda alami. Anemia aplastik adalah penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan sumsum tulang memproduksi sel darah baru dalam jumlah yang cukup. Beberapa jenis obat yang bisa digunakan adalah ciclosporin atau kortikosteroid.
Beberapa gejala awal anemia aplastik adalah lelah, pucat, sesak napas, dan pusing. Kondisi ini sering disebut dengan anemia aplastik yang idiopatik. Terapi HCT bisa menggunakan human leucocyte antigen (HLA) –matched sibling donor atau unrelated donor. Dosis maksimumnya sebesar 150 mg/hari. Eltrombopag disarankan untuk dihentikan jika
tidak dijumpai respon hematologi dalam 16 minggu setelah pemberian atau timbul reaksi trombosit berlebihan atau adanya gangguan fungsi hati. Imunosupresan akan diberikan kepada penderita anemia aplastik yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Selain itu, turut direkomendasikan bahwa semua produk darah yang akan ditransfusi sebaiknya
menjalani reduksi leukosit untuk mencegah aloimunisasi dan transmisi sitomegalovirus serta perlu diradiasi guna mencegah transfusion-associated graft versus host disease pada kandidat transplantasi sel hematopoietik. Perbedaan peran dari masing-masing sel darah menyebabkan munculnya variasi gejala anemia aplastik. [2,11] Setelah menjalani
terapi definitif baik imunosupresif maupun transplantasi sel hematopoietik, anak yang bersangkutan akan diamati untuk jangka panjang (bulan hingga bertahun-tahun) untuk kejadian relaps atau evolusi ke keganasan dan evolusi klonal (misalnya sindrom mielodisplasia, leukemia mieloid akut). Namun, terkadang pengobatan ini turut merusak sel
punca di dalam sumsum tulang dan meningkatkan risiko terjadinya anemia aplastik. Leukosit (sel darah putih) berperan penting dalam imunitas tubuh, eritrosit (sel darah merah) dan hemoglobin berperan dalam penyaluran oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, sedangkan trombosit (keping darah) berperan penting dalam proses pembekuan

darah. Pada orang dengan anemia ini, sumsum tulang mereka bisa saja kosong (aplastik) atau mengandung sangat sedikit sel darah (hipoplastik). [1-4, 8-16] Transplantasi Sel Hematopoietik dengan Unrelated Donor Transplantasi sel hematopoietik dengan unrelated donor (donor yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan pasien) merupakan
alternatif dengan syarat bahwa donor full HLA-match dengan pasien dan sudah terjadi kegagalan terapi imunosupresif (gagal ≥ 1 kombinasi ATG dan siklosporin A). [1-4, 8-16] Pemberian Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) belum menjadi standar pada terapi anemia aplastik saat ini. Radioterapi dan kemoterapi Dua jenis pengobatan ini
sering dilakukan untuk mengatasi kanker. Anemia aplastik lebih sering terjadi pada orang dewasa muda usia 20 tahun-an atau lansia. [1-4, 8-16] Penting diperhatikan bahwa tindakan transfusi darah perlu dibimbing oleh status klinis pasien dan bukan hanya memperhatikan jumlah hitung sel darah saja. Pasien diduga mengalami anemia aplastik jika
jumlah salah satu atau ketiga sel darah berada jauh di bawah batas normal. [1-4, 8-16] Salah satu masalah utama pada terapi HCT adalah risiko rejeksi graft, terutama pada pasien yang sering mendapat transfusi sebelum terapi HCT. Kelainan genetik Anemia aplastik bisa disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan orang tua kepada anak.
Oleh karena itu, antibiotik atau antivirus akan diberikan oleh dokter untuk mencegah dan mengatasi infeksi. [2,11] Setelah menjalani terapi definitif, pasien anemia aplastik tetap harus diamati untuk jangka panjang karena risiko relaps dan transformasi ke arah keganasan dan evolusi klonal (sindrom mielodisplasia atau leukemia mieloid akut). [2,11]
Infeksi virus Infeksi virus juga dapat merusak sumsum tulang. Donor yang digunakan adalah donor yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pasien. Penyebab Anemia Aplastik Anemia aplastik terjadi karena kerusakan pada sel punca di sumsum tulang. Namun, untuk menurunkan risiko terjadinya kondisi ini, hindarilah paparan zat kimia,
seperti pestisida, insektisida, pelarut organik, atau penghilang cat. Biopsi sumsum tulang Pemeriksaan biopsi sumsum tulang dilakukan dengan mengambil sampel sumsum tulang untuk selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat jumlah sel-sel induk. Pada tes pendukung ini, dokter juga mungkin mendapatkan hasil kesehatan lain yang
bisa dicegah sebelum anemia Anda menyebabkan komplikasi. Biopsi sumsum tulang dilakukan dengan cara mengambil sampel sumsum tulang Anda, biasanya di bagian belakang tulang pinggul. Pengobatan Informasi yang diberikan bukanlah pengganti nasihat medis. Terapi imunosupresif direkomendasikan juga pada pasien anemia aplastik nonsevere yang mengalami ketergantungan transfusi. Ketika dokter mencurigai Anda mengidap anemia jenis aplastik, Anda mungkin diminta melakukan tes tambahan. Oleh karena risiko graft vs host disease (GVHD) yang lebih tinggi pada transplantasi sel hematopoietik unrelated donor, opsi terapi imunosupresif lebih disukai jika tidak tersedia HLA
matched sibling donor. Imunosupresan Pemberian imunosupresan dilakukan untuk menekan aktivitas sistem imun yang merusak sumsum tulang. Seperti pada terapi HCT umumnya, transplantasi dengan unrelated donor tetap diberikan conditioning regiment berbasis ATG guna mengurangi kemungkinan graft faiure atau pun GVHD. Diagnosis
Anemia Aplastik Untuk mendiagnosis anemia aplastik, dokter akan menanyakan keluhan yang Anda alami, dan riwayat penyakit, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, serta riwayat kesehatan keluarga. Hal ini akan menyebabkan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah berkurang. Kerusakan ini menyebabkan produksi sel darah
melambat atau menurun. Saat ini, pasien anemia aplastik yang akan menjalani terapi HCT akan menerima conditioning regiment yang terdiri dari antithymocyte globulin (ATG) dan siklofosfamid guna mengurangi risiko rejeksi graft dan sekaligus meningkatkan probabilitas angka bertahan hidup. The British Committee for Standards in Haematology
merekomendasikan profilaksis transfusi pada pasien dengan hitung trombosit kurang dari 10 x 109/L atau kurang dari 20 x109/L pada pasien demam. [2,11] Kalau tidak bisa menjalani terapi transplantasi sel hematopoietik, maka pasien anak bisa mendapatkan terapi definitif imunosupresif dengan atau tanpa pemberian eltrombopag. Pemeriksaan
sumsum tulang Jika hasil tes darah Anda menunjukkan bahwa Anda mungkin memiliki anemia aplastik, biopsi sumsum tulang mungkin diperlukan untuk membantu meyakinkan diagnosis. Stimulan sumsum tulang Pemberian obat, seperti filgrastim, pegfilgrastim, dan epoetin alfa, bisa dilakukan untuk merangsang sumsum tulang agar bisa
memproduksi sel darah yang baru. Jika mengalami kegagalan terapi dalam waktu 3-6 bulan, maka anak tersebut bisa mendapat alternative donor hematopoietic stem-cell transplantation (matched unrelated donor atau umbilical cord blood). Metode ini biasanya dilakukan pada penderita yang berusia di bawah 40 tahun dan memiliki donor yang
cocok, misalnya saudara kandung. Selain kondisi dan penyakit yang disebutkan di atas, anemia aplastik bisa disebabkan oleh faktor yang belum diketahui. Growth factor yang disarankan untuk anemia aplastik adalah thrombopoietin reseptor agonis, yaitu eltrombopag.
2 dias atrás · Anemia terdiri atas beberapa jenis yaitu anemia defisiensi zat besi, anemia defisiensi asam folat, anemia sel sabit, anemia pernisiosa, anemia hemolitik, anemia fanconi, dan anemia aplastik. Untuk mengetahui jenis anemia yang diderita umumnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ... 4 Cara Menurunkan Demam Anak Tanpa Obat,
... PRODUK SIMPANAN Simpan SSPN Plus MUAT TURUN BROSUR Pengenalan Simpan SSPN Plus Simpan SSPN Plus ini merupakan kerjasama strategik di antara PTPTN dengan Hong Leong MSIG Takaful Berhad (HLMT), Great Eastern Takaful Berhad (GETB) dan Takaful IKHLAS Family Berhad (TIFB) sebagai Syarikat Pengendali Takaful bagi
produk ini. Ia menjadikan produk Simpan … Cara Mengobati: Anemia bisa disebabkan oleh berbagai faktor, jika penyebabnya adalah kekurangan zat besi, maka mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi lebih dianjurkan. Transfusi darah dan tindakan medis tertentu diperlukan bagi thalassemia, anemia aplastik, perdarahan, anemia sel
sabit dan akibat penyakit kronis.Sementara pada anemia … Gangguan sistem pembekuan darah – leukemia, purpura, anemia aplastik dan hemofilia. Wabak polio; Penyakit sistemik yang tidak terkawal – Diabetes Melitus, hipertensi, penyakit jantung atau asma. RINGKASAN. Tonsillitis adalah radang pada tonsil yang disebabkan oleh jangkitan virus
atau bakteria. Gejala tonsillitis termasuk sakit tekak. Formulir untuk anak Anda; Surat keterangan dokter sesuai dengan kondisi kritis Anda: Parkinson, Alzheimer, Motor Neuron, Multiple Sclerosis; Chronic Liver, Fulminant Viral Hepatitis; Heart valve surgery, Aorta surgery, Heart Attack, Coronary Artery Surgery, Balloon Angioplasty, Coronary
Artery Serious disease; Penyakit Paru Kronis; Major Head ... 01/12/2021 · Sementara itu, kadar normal limfosit pada tubuh anak-anak adalah di antara 3.000 – 9.500 per mikroliter darah. Sekitar 20 – 40% sel darah putih Anda terdiri atas limfosit. Limfosit Anda dikatakan rendah (limfositopenia) jika: Limfosit kurang dari 1.000/mcL darah pada orang
dewasa; Limfosit kurang dari 3.000/mcL darah pada anak-anak Dewasa dan anak-anak usia >2 bulan: Kotrimoksazol untuk ibu hamil dan menyusui: Kategori D: ... Selain itu, kotrimoksazol juga bisa menyebabkan terjadinya anemia aplastik, sindrom Steven Johnson, toxic epidermal necrolysis, hiponatremia, atau diare yang berkaitan dengan infeksi
Clostridium difficile. 06/10/2015 · Anemia adalah salah satu penyakit yang sering diderita masyarakat, baik anak – anak, remaja usia subur, ibu hamil ataupun orang tua. Penyebabnya sangat beragam, bisa karena perdarahan, kekurangan zat besi, asam folat, vitamin B12. Anemia dapat diketahui dengan pemeriksaan fisik maupun dengan pemeriksaan
laboratorium.
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