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  Elemente generale 
 

DEFINIŢIE  
• Afecţiune care în forma homozigotă 
se caracterizează prin hemoglobină S-S, 
anemie hemolitică, cronică, complicaţii 
vasoocluzive (durere, infarct osos, sindrom 
toracic acut, accident vascular, etc.), şi risc 
crescut de infecţii cu bacterii încapsulate. 
• Este cel mai sever dintre sindroamele 
celulelor falciforme. 
 

CAUZE 
• Substituţia acidului glutamic cu valină 
în poziţia şase a lanţului β-globinic, ce de-
termină producerea de hemoglobină HbS 
• HbS în forma homozigotă 
(moştenirea genei  HbS de la ambii părinţi) 
determină siclemie. 
 

PATOLOGIE 
• HbS polimerizează în interiorul 
hematiilor atunci când acestea sunt 
deoxigenate, determină deformarea 
hematiei, ceea ce predispune la ocluzia 
vaselor sangvine şi lezarea sistemică a 
ţesuturilor sau organelor în care se 
produce ocluzia vasculară.  
 

EPIDEMIOLOGIE 
Incidenţa în Statele Unite 
• 8% din afro-americani sunt purtători 
ai genei HbS. 
• Incidenţa bolii este de 1:600 nou-
născuţi afro-americani  
• Primele simptome dureroase - la 
vârsta de 1-1.5 ani 
• Nu există predominanţă în funcţie de 
sex 
 

GENETICĂ 
• Autozomal recesivă 
 

COMPLICAŢII 
Vezi Secţiunea Terapie. 
• Durerea poate surveni la orice nivel 
al corpului 
• Sepsis bacterian şi sechestrare 
splenică – riscul este mai mare în primii 6 
ani de viaţă, şi în special în primii 2 ani de 
viaţă 
• Dactilită – incidenţa este mai mare în 
primul an de viaţă 
• Accidentul vascular cerebral – are 
incidenţă maximă la vârste între 5-10 ani, 
dar poate surveni la orice vârstă 
• Colelitiaza – riscul este mai mare 
după vârsta de 10 ani 
• Enurezis – foarte frecvent întâlnit 
• Priapism la pubertate (deşi poate 
surveni chiar mai devreme) 

• Sarcina cu risc crescut – toate 
complicaţiile vasoocluzive ale siclemiei 
sunt exacerbate de sarcină 
 

BOLI ASOCIATE 
• Deficitul de glucoză-6-fosfat 
dehidrogenază (G6PD) 
 

 Diagnostic diferenţial 
 

Congenital: alte sindroame cu celule 
falciforme, inclusiv hemoglobinoza HbSC, 
talasemia HbSβ0, talasemia HbS-β+, etc.  
 

 Anamneză 
 

ISTORIC 
• Dactilită (tumefiere dureroasă a 
mâinilor şi/sau picioarelor la copiii mici cu 
HbSS) 
• Letargie (în momentul infecţiei, 
sechestrării splenice sau crizelor aplastice) 
• Durere (poate fi prezentă la orice 
nivel al corpului) 
 

 Examen fizic 
 

• Febră (în momentul apariţiei 
complicaţiilor infecţioase) 
• Paloare (poate fi accentuată în 
episoadele de sechestrare splenică sau 
crize aplastice) 
• Icter scleral 
• Uneori se poate ausculta un suflu 
(datorită anemiei) 
• Splenomegalie (în timpul episoadelor 
de sechestrare splenică) 
• Căldură locală, sensibilitate, 
reducerea mobilităţii la locul infecţiei 
 

 Laborator 
 

TESTE DIAGNOSTICE 
• Test screening – “de siclizare” 
• Hemoleucogramă – Hb 6-8 g/dL 
(poate fi foarte variabilă) 
• Frotiu din sângele periferic – hematii 
falciforme (“în seceră”) 
• Număr de reticulocite – de obicei 5-
20% 
• Electroforeza hemoglobinei 
• Determinarea cantitativă a HbS, A2 şi 
F 
• Tablou biochimic – creşterea LDH, 
bilirubinei 
• Înainte de efectuarea primei transfuzii 
la un pacient cu anemie falciformă, se 

recoltează sânge pentru stabilirea profilului 
antigenic eritrocitar. (Acest lucru este 
necesar datorită riscului crescut de 
aloimunizare ce survine la pacienţii care au 
fost supuşi unor multiple transfuzii). 
 

IMAGISTICĂ 
• Scintigrafie osoasă şi scintigrafie a 
măduvei osoase (pentru diferenţierea 
osteomielitei de infarctul osos) 
• Radiografie pulmonară (când apar 
complicaţii pulmonare) – cardiomegalie 
• Ecografie abdominală (dacă se 
suspectează prezenţa colecistitei) 
• TC/RMN/arteriogramă (dacă se 
suspectează un accident vascular 
cerebral) 
 

ERORI FRECVENTE 
Adesea este dificil de diferenţiat afecţiunea 
asociată fenomenului vasoocluziv din 
siclemie de afecţiunile infecţioase 
concomitente, complicaţiile acestora şi 
expresia psihologică.  
 

 Terapie 
 

MĂSURI GENERALE (ÎNGRIJIREA 
PACIENTULUI ÎN AMBULATOR) 
• Profilaxia infecţiilor prin administrarea 
de penicilină 
• Pneumovax, vaccin HiB 
• Suplimentare cu acid folic 
• Atenţie la hidratarea orală adecvată 
• Monitorizare asigurată de către 
părinţi pentru depistarea următoarelor: 
- Febră 
- Splenomegalie 
- Durere (inclusiv dactilită) 
- Accentuarea icterului 
 

MĂSURI PENTRU COMPLICAŢII 
SPECIFICE 
• Febră (excluderea septicemiei) 
- Principalul motiv de îngrijorare este 
Pneumococcus 
- Anamneză, examen fizic, 
hemoleucogramă, număr de reticulocite, 
hemocultură (urocultură, culturi din LCR, 
culturi din exsudatul faringian, în funcţie de 
rezultatele examinării) 
- Internare în spital şi administrarea 
parenterală de antibiotice până la dispariţia 
febrei şi negativarea culturilor 
• Durere (episod vasoocluziv) 
- Anamneză, examen fizic, 
hemoleucogramă, număr de reticulocite 
- Hidratare orală 
- Asigurarea confortului (masaj, perne 
electrice pentru încălzire, comprese calde) 
- Administrarea orală de analgezice 
(non-narcotice), ajungându-se până la 
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analgezice narcotice pe cale orală, apoi 
analgezice narcotice pe cale parenterală în 
funcţie de necesităţi 
• Sindromul toracic acut 
- Anamneză, examen fizic, 
hemoleucogramă, număr de reticulocite, 
radiografie toracică (hemoculturi dacă este 
indicat) 
- Rezultate iniţiale: durere toracică, 
tuse, hipoxie, febră, infiltrat pulmonar vizibil 
pe radiografia toracică 
- Management 

- Managementul febrei 
- Managementul durerii 
- Oxigen pentru combaterea 
hipoxiei 
- Transfuzii eritrocitare în forma 
severă 

• Sechestrare splenică 
- Anamneză, examen fizic, 
hemoleucogramă, număr de reticulocite 
(hemoculturi dacă este indicat) 
- Rezultate iniţiale: splină mărită în 
dimensiuni, paloare intensă, şoc (dacă 
episodul este sever) 
- Episodul de sechestrare splenică 
poate avea debut insidios sau natură 
cronică. 
- Management 

- Managementul febrei (dacă 
este indicat) 
- Monitorizarea atentă, frecventă, 
a nivelului hemoglobinei, numărului 
de reticulocite, dimensiunii splinei, şi 
status-ului cardiovascular (CV) 
- Administrarea de fluide în bolus 
şi hidratare de întreţinere 
- Transfuzie eritrocitară lentă cu 
monitorizarea semnelor de 
compromitere CV în decurs de 3-4 
ore. Poate fi necesară repetarea 
transfuziei. Dacă episodul este sever, 
poate fi necesară o transfuzie rapidă; 
semne ale insuficienţei cardiace 
congestive. 
- Repetarea episoadelor de 
sechestrare splenică poate 
reprezenta o indicaţie pentru 
splenectomie.  

• Crize aplastice 
- Anamneză, examen fizic, 
hemoleucogramă, număr de reticulocite 
(hemocultură dacă este indicat) 
- Management 
- Managementul febrei (dacă este 
indicat) 
- Monitorizarea atentă a nivelului 
hemoglobinei, numărului de reticulocite, şi 
status-ului cardiovascular 
- Izolare respiratorie (>95% din cazuri 
se datorează infecţiei cu Parvovirus B19) 

- Monitorizarea transfuziei eritrocitare 
lente sau a semnelor de compromitere CV 
în decurs de 3-4 ore. Poate fi necesară 
repetarea transfuziei. Dacă episodul este 
sever, poate fi necesară transfuzia rapidă; 
semne ale insuficienţei CV. 
• Accidente vasculare cerebrale 
- Îngrijiri în faza acută 

- Anamneză, examen fizic, 
hemoleucogramă, număr de 
reticulocite (hemoculturi dacă este 
indicat) 
- Imagistică – TC, RMN, 
angiografie RM, arteriogramă 
- Management 

- De susţinere (anticonvulsivante, 
etc.) 
- Administrarea de fluide în bolus 
şi hidratare de întreţinere 
- Transfuzii eritrocitare (transfuzii 
simple sau exsangvinotransfuzii) 

- Îngrijiri în faza cronică 
- Transfuzii lunare de eritrocite 
pentru menţinerea nivelului de HbS 
<30% 

 

 Evoluţie 
 

• Instruirea extensivă a părinţilor 
include monitorizarea copilului pentru 
depistarea semnelor şi simptomelor de 
infecţie (în special febră), sechestrare 
splenică (părinţii trebuie să îşi însuşească 
tehnica de palpare a splinei), accentuarea 
hemolizei sau palorii, şi accidentul vascular 
cerebral 
• Este necesară examinarea pacienţilor 
în ambulator de două-trei ori/an cu 
efectuarea examenului fizic complet, 
hemoleucogramei, determinarea numărului 
de reticulocite, precum şi instruirea 
continuă. 
• Alte teste sangvine sunt efectuate în 
funcţie de indicaţii şi de metodele locale 
disponibile - tablou biochimic, serologie 
pentru hepatită B şi C, serologie HIV 
• Copiii mici (vârstă <1 an) sunt 
examinaţi mai frecvent. 
• Dietă – obişnuită pentru vârsta 
respectivă 
• Activitate – fără restricţii absolute; 
totuşi, trebuie subliniat faptul că anumite 
activităţi pot declanşa episoade dureroase 
(i.e. ridicarea unor greutăţi, sporturi ce 
implică eforturi intense, înotul în ape reci). 
• Aspecte psihosociale – durere 
cronică, dependenţă narcotică, absenteism 
şcolar, alterarea capacităţii de muncă 
 

PROGNOSTIC 
Prin aplicarea corectă a îngrijirilor şi ca 
urmare a consilierii adecvate, prognosticul 
pentru aceşti copii (adulţi) este foarte bun. 
Speranţa de viaţă medie ce poate fi 
estimată este de aproximativ 60 ani. 
 

 Întrebări şi răspunsuri              
frecvente 
 

Î: Va ajunge copilul la vârsta adultă? 
R: Speranţa de viaţă la copiii cu anemie 
falciformă s-a ameliorat simţitor în ultima 
decadă. Speranţa de viaţă medie pentru o 
persoană cu siclemie este de peste 50 ani, 
şi este de aşteptat să se amelioreze pe 
măsura îmbunătăţirii terapiei. 
Î: Copilul va fi întotdeauna mic şi slab? 
R: Este necesară însuşirea unor cunoştinţe 
despre necesarul nutriţional al copilului cu 
anemie falciformă. S-a observat, însă, că 
mulţi dintre copii au înălţime mică. Adulţii 
cu siclemie au în medie aceleaşi 
dimensiuni ca şi cei sănătoşi. Ceea ce 
înseamnă – şi este de reţinut – că deşi 
copiii cu siclemie parcurg mai târziu 
perioadele de creştere (şi perioada de 
pubertate) decât copiii sănătoşi de aceeaşi 
vârstă, ei vor avea în final înălţime 
normală.  
Î: Există un tratament “curativ” pentru 
această afecţiune? 
R: Transplantul de măduvă osoasă (BMT) 
este unicul tratament curativ în anemia 
falciformă. BMT implică distrugerea totală 
a măduvei osoase a copilului prin agenţi 
chimioterapici puternici şi/sau iradiere şi 
înlocuirea acesteia cu măduvă osoasă 
provenită de la o persoană sănătoasă. 
Este un tratament rareori utilizat, deoarece 
efectele adverse ale BMT sunt extrem de 
severe şi includ decesul. Actual, această 
procedură este considerată mult mai 
nocivă decât afecţiunea însăşi. 
Î: Ce anume declanşează sau determină 
un episod dureros? 
R: Unii copii declară că modificările de 
temperatură ale mediului (e.g. de la 
temperaturi mari la temperaturi mici şi 
viceversa, etc.) declanşează episoadele 
dureroase. Alţii declară că înotul în bazine 
sau oceane declanşează durerea. 
Traumatismul (e.g. pe terenul de fotbal, 
etc.) poate declanşa de asemenea 
durerea. Dar în majoritatea cazurilor nu se 
poate identifica o anume cauză.  
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