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ANOMALII HEMATOLOGICE ÎN BOLILE 
GENETICE DE METABOLISM
Hematologic abnormalities in inborn errors of metabolism

Prof. Dr. Valeriu Popescu, Dr. Andrei Zamfirescu
Clinica de Pediatrie şi Neurologie Pediatricå, Spitalul Clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu“, 
Bucureşti

REZUMAT
Anomaliile privind una sau mai multe componente ale sistemului hematopoietic sunt prezente în variate boli 
genetice de metabolism.
În unele dintre acestea, anomalia hematologică poate constitui un semnal care orientează clinicianul către 
boala metabolică de fond.
În altele, cum ar fi  enzimopatiile însoţite de anemie hemolitică, anomalia hematologică este însăşi boala de 
fond. În anumite situaţii, ca în hipersplenismul din boala Gaucher, acestea reprezintă o complicaţie importantă 
care trebuie monitorizată şi tratată adecvat, la un pacient al cărui diagnostic a fost stabilit deja pe baza altor 
manifestări clinice.
În lucrare sunt prezentate diversele anomalii hematologice care sugerează anumite boli genetice de 
metabolism; astfel:
– neutropenia poate sugera o serie de acidurii organice (aciduria propionică, aciduria metilmalonică, 

aciduria izovalerică), glicogenoza 1b, intoleranţa la proteine cu lizinurie, aspartilglucozaminuria;
– neutropenia asociată cu trombocitopenie poate sugera o acidurie organică la sugar;
– trombocitopenia poate sugera boala cauzată de defi cienţa de cobalamină C;
– pancitopenia poate sugera: aciduria organică neonatală, defi cienţa de transcobalamina II; deleţia ADN în 

sindromul Pearson, aciduria mevalonică, boala Gaucher, boala metilcobalamin-CblE+G;
– anemia megaloblastică poate sugera o serie de boli metabolice: aciduria orotică, defi cienţa de 

transcobalamină II, boala cobalamin C, anemia pernicioasă, defi cienţa factorului intrinsec, boala 
Immerslund (malabsorbţia vitaminei B12), defi cienţa de metionin sintază, boala cobalaminei E şi G; 
malabsorbţia folaţilor, defi cienţa de glutamat forimino transferază, defi cienţa de dihidrofolat reductază, 
boala Lesch-Nyhan;

– anemia hemolitică poate sugera diverse enzimopatii eritrocitare (a se vede tabelul 3) sau boli moleculare 
(hemoglobinopatii, porfi rii eritropoietice congenitale, hemocromatoză neonatală, boala Wilson, abeta-
lipoproteinemia, boala Wolman, defi cienţa de LCAT);

– limfocitele vacuolate şi celulele anormale în măduva osoasă pot fi  întâlnite în bolile de tezaurizare 
lizozomală, incluzând anomaliile catabolismului lipidelor complexe, mucopolizaharidoze ş.a.
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ABSTRACT
Abnormalities in one or more components of the hematologic system are present in a variety of inborn errors 
of metabolism. In some they may serve as signals to alert the clinician to the presence of an undelzing 
metabolic disease. In others, such as the enzymopathies that produce hemolytic anemia, the abnormal 
hematologic is the disease. In some, as in hypersplenism of Gaucher disease, they represent an important 
complication that must be monitored and treated appropriately in a patient whose diagnosis had been made 
earlier on the basis of other manifestations.
In this paper the authors presents the hematologic abnormalities in inborn errors of metabolism:
– neutropenia, thrombocytopenia or pancytopenia in severe metabolic disorders (table 1);
– megaloblastic anemia in some metabolic disorders (table 2);
– hemolitic anemia in some metabolic or molecular disease (table 3);
– vacuolated lymphocytes and abnormal storage cells in the bone marrow in lysosomal storage disease, 

including disorders of complex lipid catabolism and the mucopolysaccharidoses.
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Anomaliile uneia sau mai multor componente 
ale sistemului hematopoietic apar într-o varietate 
de boli genetice de metabolism.

În unele cazuri, aceste anomalii pot constitui un 
semnal care orientează clinicianul către prezenţa 
unei boli metabolice subiacente.

În altele, cum ar fi  enzimopatiile care produc 
ane mie hemolitică, anomalia hematologică este en-
zi mopatia însăşi.

În rare cazuri, cum ar fi  hipersplenismul din boala 
Gaucher, anomaliile hematologice reprezintă o com-
plicaţie importantă care trebuie monitorizată şi tratată 
adecvat, la un pacient al cărui diagnostic a fost efectuat 
anterior pe baza altor manifestări clinice.

Mecanismele prin care boala metabolică deter-
mină o anomalie hematologică sunt variate.

Tezaurizarea de lipide în boala Gaucher duce la 
hipertrofi a splinei şi la pancitopenie prin hiper-
splenism.

Anomaliile intrinseci ale enzimelor eritrocitare 
ca, de exemplu, defi citul de glucozo-6-fosfat dehi-
drogenază, determină anemie hemolitică.

Aciduriile organice, în care acumularea de esteri 
ai CoA este prezentă, inhibă maturaţia elementelor 
măduvei osoase, în principal a leucocitelor poli-
morfo nucleare; ele pot produce, de asemenea, trom-
bocitopenie sau pancitopenie.

Anemia megaloblastică este rezultatul unor boli 
în care absorbţia sau transportul cobalaminei sau 
con versia sa în metilcobalamină sunt întrerupte; 

anemia megaloblastică poate fi , de asemenea, rezul-
tatul unor anomalii ale metabolismului folaţilor.

NEUTROPENIA, TROMBOCITOPENIA, ANEMIA, 
PANCITOPENIA

Efectele importante ale anomaliilor metabolice 
din aciduriile organice, asupra funcţiei hematologice 
sunt întâlnite în special în aciduria propionică, aci-
duria metilmalonică şi aciduria izovalerică (tab. 1).

Astfel, nou-născuţii până la vârsta de 4-6 săp-
tămâni, pot prezenta pancitopenie, copiii sub vârsta 
de 1 an pot avea atât neutropenie cât şi trombo cito-
penie, iar neutropenia poate fi  întâlnită la orice 
grupă de vârstă la cei cu acidurii organice. Alte 
tulburări concomitente ale anomaliilor metabolice 
din aciduriile organice sunt ceto-acidoza şi boli cu 
rapidă ameninţare a vieţii. Pacienţii pot fi  hipotoni 
şi prezintă o insufi cienţă a procesului de creştrere şi 
dezvoltare. Orice pacient cu o boală acută amenin-
ţătoare de viaţă şi tablou hematologic de neutropenie, 
trombocitopenie, anemie, pancitopenie trebuie 
testat prin efectuarea unui examen de urină pentru 
o acidurie organică sau prin efectuarea unui profi l 
al acylcarnitinei în sânge, pentru stabilirea tipului 
specifi c de acidurie organică. Rar, pancitopenia 
poate fi  prezentă în absenţa ceto-acidozei acute (în 
special în perioada neonatală). Un pacient la care 
aciduria organică este sub un control metabolic bun 
şi care brusc prezintă neutropenie trebuie investigat 

Manifestări 
hematologice Anomalii/maladii metabolice Test diagnostic

Neutropenie

Acidurii organice
Aciduria propionică
Aciduria metilmalonică
Aciduria izovalerică
Glicogenoza Ib
Intoleranţa proteică cu lizinurie
Aspartilglucozaminuria

Acizi organici urinari
Acizi organici urinari
Acizi organici urinari
Testul cu glucagon, evaluarea enzimei în 
ţesut hepatic,analiza mutaţiilor
Analiza aminoacizilor în urină şi plasmă
Cromatografi e lichidă cu înaltă performanţă, 
cromatografi e pe hârtie, cromatografi e în 
strat subţire

Neutropenie şi 
trombocitopenie Aciduriile organice la sugar Acizii organici urinari

Trombocitopenie Boala prin anomalii ale 
cobalaminei C

Metilmalonatul urinar;
Homocisteina în sânge sau urină

Pancitopenie

Aciduria organică urinară
Defi cienţa în transcobalamina II
Maladia Pearson (deleţia ADN 
mitocondrial)
Aciduria mevalonică
Maladia Gaucher
Boala prin anomalii ale 
metilcobalaminei E + G

Acizii organici urinari
Metilmalonatul urinar; homocisteina în sânge 
sau urină
ADN mitocondrial
Acizii organici urinari
Evaluarea enzimei lizozomale
Homocisteina în sânge sau urină; metionina 
în plasmă

TABELUL 1. Maladii metabolice cu neutropenie, trombocitopenie sau pancitopenie
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pentru o septicemie; clinicianul trebuie să ia în con-
sideraţie că neutropenia nu este totdeauna rezul tatul 
unei anomalii metabolice.

Neutropenia este, de asemenea, observată în 
glico genoza tip Ib. Aceşti pacienţi sunt dioagnosti-
caţi precoce datorită hipoglicemiei. Tabloul meta-
bolic caracterizat prin hipoglicemie (care la 3-4 ore 
după masă este sub 40 mg/dl), însoţită de hiper-
lactacidemie, piruvicemie crescută, hiperlipemie 
(fosfolipide, colesterol, acizi organici liberi) şi 
hiper uricemie constituie un element esenţial pentru 
diagnostic. Tabloul clinic al bolii tradus prin hepato-
megalie proeminentă (atingând uneori creasta 
iliacă) şi lipsa de răspuns a glicemiei la stimularea 
cu glucagon sunt, de asemenea, importante. Varianta 
I b a glicogenozei este, în mod curent, diagnosticată 
prin evaluarea activităţii enzimei glucozo-6-fos-
fatază în fragmentul de fi cat obţinut prin biopsie he-
patică. Activitatea glucozo-6-fosfatazei este defi -
cientă în evaluarea uzuală, dar este normală când 
pre paratul histologic este îngheţat, apoi dezgheţat 
sau când este tratat cu detergenţi.

Anomalia fundamentală se găseşte la nivelul 
glucozo-6-fosfat translocazei (Hoffmann şi colab, 
2002). S-a demonstrat, de asemenea, că neutrofi lele 
sunt anor male la absorbţia pe glucoză; acest test 
este impor tant în tipul I b de glicogenoză. Aceşti 
pacienţi pre zintă repetate infecţii şi, în evoluţie, pot 
dezvolta o boală intestinală infl amatorie (Hoffmann 
şi colab, 2002).

Anomalii hematologice de tipul leuco-neutro-
peniei au fost, de asemenea, raportate la un grup de 
pacienţi cu consaguinitate importantă, care pre-
zentau intoleranţă proteică cu lizinurie.

Un aspect al măduvei osoase apropiat de cel din 
boala Niemann-Pick, dar cu sfi ngomielinaza nor-
mală, este cel al „histiocitelor albastre ca marea 
(boala Neville); se constată prezenţa unor histiocite 
spumoase, voluminoase, ce conţin în citoplasmă nu-
meroase precipitate granulare, cu diametrul de 3-4 
μm, care la coloraţia Giemsa-Wright au nuanţă 
„albastru ca marea“.

Neutropenia asociată cu infecţii repetate poate fi  
vazută în aspartil-glucozaminurie. În sângele peri-
feric se constată limfocite cu vacuole intracito-
plasmatice, celulele medulare şi hepatocitele pre-
zintă, de asemenea, vacuole în citoplasmă.
Di ag nosticul, de obicei, se bazează pe demonstrarea 
prin cromatografi e lichidă cu înaltă performanţă, 
cromatografi e pe hârtie sau cromatografi a în strat 
subţire a unui compus „cheie“ în urină.

Trombocitopenia izolată poate fi  prezentă în 
boala prin defi cit de cobalamina C, în care este des-
crisă o simptomatologie ce debutează mai târziu, în 
adolescenţă, dominată de tulburări psihiatrice (epi-
soade delirante, tulburări psihotice) asociate cu sin-
drom piramidal şi retinopatie pigmentară. Testul 
diagnostic în boala prion defi cit în cobalamina C 
constă în evidenţierea aciduriei metilmalonice, ho-
mo cistinuriei şi homocistinemiei. În toate cazurile, 
copiii afectaţi au anemie megaloblastică (tab. 2).

Aceste aspecte sunt prezente şi în defi citul de 
transcobalamină II şi în boala prin anomalia co-
balaminelor E şi G; în forma avansată a acestor 
entităţi în care poate fi  observată pancitopenie şi 
aplazie medulară, transfuziile de concentrate pla-
chetare sunt necesare pentru susţinerea vieţii.

Anomalii/boli metabolice Testul diagnostic
Aciduria orotică Acidul orotic urinar, acizi organici
Defi cienţa de transcobalamină II Metilmalonatul urinar, homocisteina în sânge şi urină
Boala prin anomalii ale cobalaminei C Metilmalonatul urinar, homocisteina în sânge şi urină

Anemia pernicioasă, defi cienţa factorului 
intrinsec

Metilmalonatul urinar, homocisteina în sânge şi urină, 
B12, testul Schilling

Boala/sindromul Imerslund (malabsorbţia 
viraminei B12

Metilmalonatul urinar, homocisteina în sânge şi urină, 
B12, testul Schilling

Boala prin anomalii ale cobalaminei E, G Homocisteina în sânge şi urină
Malabsorbţia folaţilor Folaţi
Defi cienţa de glutamat 
formiminotransferază FIGLU în urină

Defi cienţa de hidrofolat reductază Dihidrofosfat reductaza în fi cat
Boala Lesch-Nyhan HPRT în eritrocite

TABELUL 2. Anomalii metabolice însoţite de anemie megaloblastică

Abrevieri: 
FIGLU – acidul formiminoglutamic
HPRT – hipoxantin fosforibozil transferază
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Siondromul Pearson, cu depleţia ADN-ului mio-
tocondrial, se prezintă cu o anemie severă, de-
pendentă de transfuzii, şi o măduvă osoasă carac-
teristică cu prezenţa de precursori ai eritrocitelor 
vacuolate şi de sideroblaşti, puşi în evidenţă prin 
coloraţia cu albastru de Prusia. Trombocitopenia şi 
neutropenia sunt variabile. 

În boala Gaucher efectele asupra măduvei osoase 
sunt datorate hipersplenismului, iar diagnosticul 
este stabilit cu mult înaintea apariţiei pancitopeniei. 
Monitorizarea hematologică este obligatorie, deoa-
rece poate fi  necesară splenectomia pentru trombo-
citopenie. Terapia substitutivă cu enzima defi citară, 
posibilă în prezent, trebuie să se facă precoce, 
pentru a elimina splenectomia din planul terapeutic.

ANEMIA MEGALOBLASTICĂ

Anemia megaloblastică (a se vedea tab. 2), ne-
utro penia şi hipersegmentarea leucocitelor poli-
morfonucleare sunt caracteristici precoce ale aci-
duriei orotice. 

Măduva osoasă este hipercelulară, cu megalo-
blastoză şi sideroblastoză excesivă. Nivelurile 
plasmatice ale vitaminei B12 şi acidului folic sunt 
normale.

Complicaţiile infecţioase sunt comune şi variază 
larg. Imunitatea celulară poate fi  afectată. Părul rar, 
subţire, unghiile hipoplastice, pigmentaţia anormală 
a sclerelor sunt comune, ca şi insufi cienţa procesului 
de creştere. Manifestările de urolitiază sunt legate 
de precipitarea în urină a acidului orotic. Întârzierea 
psihomotorie este, de asemenea, prezentă.

Anemia megaloblastică, determinată de anomalii 
ale transportului sau metabolismului vitaminei 
B12,  este prezentă în boala prin defi cit de transco-
balamină II, în boala cobalaminei C (cbl C), anemia 
pernicioasă şi malabsorbţia vitaminei B12 (boala 
Immerslund). În toate aceste entităţi, cu excepţia 
bolii cblC, nivelurile vitaminei B12 în sânge sunt 
scăzute. În toate aceste afecţiuni sunt defi citare for-
marea metilcobalaminei şi adenozilcobalaminei şi 
sunt prezente aciduria metilmalonică şi homo-
cistinuria/homocistinemia. Pacienţii cu boala cblC 
au, de asemenea, o întârziere globală a dezvoltării 
şi tulburări neurologice.

Homocistinemia fără acidurie metilmalonică 
este constatată în defi cienţa de metionin sintetază şi 
în boala prin anomalii ale cbl E şi G. Anemia me-
galoblastică este, de asemenea, prezentă în ano-
maliile metabolismului acidului folic, în care 
activitatea dehidrolat reductazei sau glutamat formi-
minotransferazei sunt defi citare. În defi cienţa de 
formiminotransferază, excreţia acidului formi-

minoglutamic (FIGLU) este crescută. Pacienţii 
prez intă, de asemenea, disfuncţie neurologică şi 
întârziere în dezvoltare. Pacienţii cu malabsorbţia 
acidului folic au ulceraţii în cavitatea bucală.

În maladia Lesch-Nyhan, anemia megaloblas-
tică, prezentă la unii bolnavi, este, de obicei, uşoară 
şi autolimitată. În cazuri excepţionale, anemia 
megalo blastică poate fi  severă şi necesită tratament; 
la aceşti pacienţi, metabolismul anormal al purinelor 
determină manifestări neurologice: regres psiho-
motor, tulburări de comportament (automutilare şi 
autoagresiune) şi manifestări cauzate de hiperuri-
cemie (litiază urică, nefropatie urică, artropatie 
gutoasă, tofi  gutoşi).

ANEMIA HEMOLITICĂ

Anemia hemolitică şi consecinţele imediate ale 
distrugerii eritrocitelor, ca hiperbilirubinemia, sple-
nomegalia şi litiaza biliară sunt cele mai frecvente 
manifestări ale unui număr de afecţiuni cu defi cit al 
enzimelor glicolitice eritrocitare.

Afecţiunea clasică din acest grup este repre-
zentată de defi cienţa de glucozo-6-fosfat dehi dro-
genază (tab. 3), dar o serie de alte enzime cu acti-
vitate defi citară pot determina hemoliză.

Hemoliza este, de asemenea, o manifestare ma-
joră a hemoglobinopatiilor. În plus, se observă 
manifestări neurologice în defi cienţa de triozofosfat 
izomerază şi în defi cienţa de fosfoglicerolkinază, în 
care crizele de hemoliză apar în asociere cu crize 
neurologice, cum ar fi  hemiplegia sau coma. 

Hemoliza este caracteristică, de asemenea, în 
porfi ria eritropoietică congenitală.

Entităţi ca hemocromatoza neonatală şi maladia 
Wilson, în care manifestările hepatice precoce con-
stituie caracteristica majoră, prezintă adesea he-
moliză precoce.

În abetalipoproteinemia congenitală (maladia 
Bassen-Kornzweig), anemia hemolitică se asociază 
cu ataxie, neuropatie periferică, retinită pigmentară, 
sindrom de malabsorbţie, acantocitoză.

Acantocitoza şi anemia hemolitică sunt, de ase-
menea, semne precoce în maladia Wolman. În 
această entitate, insufi cienţa procesului de creştere 
se asociază cu vărsături, diaree, distensie abdomi-
nală, calcifi cări pulverulente în suprarenale (la 
radiografi a abdominală „pe gol“); defi citul enzi-
matic interesează lipaza lizozomală. În defi cienţa 
de lecitin colesterol acyltransferaza (LCTA) anemia 
hemolitică se asociază cu proteineurie şi opacităţi 
corneene.

Prezenţa de limfocite cu vacuole în citoplasmă 
şi de celule anormale în măduva osoasă.
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Examenul frotiului sanguin pentru studiul lim-
focitelor cu vacuole intracitoplasmatice de către un 
hematolog cu experienţă sau examinarea măduvei 
osoase pentru cercetarea celulelor de tezaurizare 
tipice sau celulelor spumoase procură de la început 
diagnosticul real al unei boli de tezaurizare lizo-
zomală, incluzând anomaliile catabolismului lipi-
delor complexe şi mucopolizaharidozele.

Mucopolizaharidozele sunt, de asemenea, de pistate 
în acelaşi mod. Termenul de boală celulară T, care este 
utilizat pentru mucolipidoza II sau de fi cienţa de N-
acetylglucozaminil (Glu Nac) fosfo transfera, semni-
fi că faptul că boala aceasta a fost prima recunoscută 
ca o anomalie în care incluziile citoplasmatice erau 
observate în culturi de fi bro blaşti.

În cadrul bolilor de tezaurizare lipidică, lim-
focitele cu vacuole intracitoplasmatice sunt văzute 
în toate subtipurile de boală Niemann-Pick, în 
gangliozidoza GM1, boala Wolman, cero-
idlipofuscinoze, galactosialidoză şi aspartylgluco-
zaminurie; ele sunt prezente, de asemenea, în 
maladia Salla, tulburare de transport lizozomal, în 
care tezaurizarea lizozomală cu acid sialic apare 
din cauza unei defi cienţe a transportorului respon-
sabil pentru deplasarea acidului sialic din lizozomi. 
Aceşti pacienţi prezintă hipotonie, nistagmus şi 
ataxie ca şi o întârziere în dezvoltare; trăsăturile 
„grosolane“ nu apar până la vârsta de adult. Datele 
clinice iniţiale sunt destul de nespecifi ce, astfel că 
prezenţa în sângele periferic a limfocitelor cu va-

cuole intracitoplasmatice poate fi  prima „cheie“ 
reală a diagnosticului.

Limfocitele cu vacuole intracitoplasmatice din 
bolile de tezaurizare a glicogenului pot fi  văzute în 
boala Pompe (glicogenoza tip II); diagnosticul 
acestei entităţi este realizat, de obicei, prin evaluarea 
enzimei defi citare – glucozidaza acidă – la un copil 
care are ca manifestare principală o boală cardiacă 
majoră. 

În mucopolizaharidoze, examenul sângelui pe-
riferic şi al aspiratului medular evidenţiază patru tipuri 
celulare anormale, sugestive pentru diag nostic:

celula Gasser – limfocit cu vacuole intra cito-
plasmatice, care la coloraţia May-Grunwald-
Giemsa (MGG) conţine o punctaţie bazofi lă 
centrală (metacromatică cu albastru de tolui-
dină);
celule polimorfonucleare neutrofi le ce conţin 
granule metacromatice cunoscute sub numele 
de granulaţiile Alder-Reilly sau corpii Reilly;
celula Buhot (celulele Griffi th-Findlay), care 
sunt plasmocite cu numeroase incluzii cito-
plasmatice vacuolare conţinând o granulaţie 
centrală de formă diferită (roşu închis la 
coloraţia MGG şi metacromatică cu albastru 
de toluidină);
celula Gasser II, celule reticulare mari, cu 
numeroase granulaţii mari azuro-bazofi le, 
violet închis la coloraţia MGG şi metacro-
matice cu albastru de toluidină.

•

•

•

•

Afecţiunea Testul diagnostic
Defi cienţa de glucozo-6-fosfat 
dehidrogenază Evaluarea enzimei în eritrocite

Defi cienţa de hexokinază Evaluarea enzimei în eritrocite
Defi cienţa de glucoză fosfat izomerază Evaluarea enzimei în eritrocite
Defi cienţa în fosfofructokinază (PFK) Evaluarea enzimei în eritrocite
Defi cienţa în 2-3 difosfoglicerat mutază Evaluarea enzimei în eritrocite
Defi cienţa în triozofosfat izomerază Evaluarea enzimei în eritrocite
Defi cienţa în fosfoglicerat kinază (PGK) Evaluarea enzimei în eritrocite
Defi cienţa în piruvat kinază (PK) Evaluarea enzimei în eritrocite
Defi cienţa în glutation sintetază Evaluarea enzimei în eritrocite
Defi cienţa în gamma-glutamilcisteină 
sintetază Evaluarea enzimei în eritrocite

Hemoglobinopatii Electroforeza hemoglobinei din eritrocite, diagnostic ADN
Porfi ria eritropoietică congenitală Uroporfi rina urinară
Hemocromatoza neonatală Fierul hepatic sau bucal
Boala Wilson Ceruloplasmina plasmatică, cuprul plasmatic
Abetalipoproteinemia Acantocite, VSH joasă, electroforeza lipoproteinelor
Maladia Wolman Limfocite vacuolate, evaluarea enzimei

Defi cienţa în lecitin colesterol 
acyltrasnferază (LCAT) Electroforeza lipoproteinelor, evaluarea enzimei

TABELUL 3. Boli metabolice sau moleculare în care se constată anemie hemolitică


