
Sicklecellsanemi
Symptomen beror huvudsakligen på en 
aggregering av Hbmolekylerna i erytrocyterna
när HbS deoxygeneras → sickle celler – ökad 
tendens till aggregering:
→ hög blodviskositet – risk för kärlocklusion

→ förkortad liv hos ery – hemolytisk anemi



SCA är ett komplext kroniskt inflammatoriskt 
tillstånd

höga nivåer av många inflammatoriska 
mediatorer
dessa cytokiner är orsaken till abnormal
adhesion och interaktion mellan erytrocyter, 
endoteliala celler, leukocyter och trombocyter

dessa abnormala reaktioner leder i sin tur till 
cytokinfrisättning



SCA är ett tillstånd av pågående aktivation av 
koagulationssystemet

aktiverade TPK
förhöjt trombin
sänkta nivåer av antitrombotiska proteiner, C 
och S



Abnormala erytrocyter med deffekt membran

obalans i jon homeostas, Ca →
dehydrering av erytrocyter →
Resultat:  tjocka, styva sickle celler som bidrar 
till både               → anemi och

→ vasokonstriktion

↑ fagocytos av röda blodkroppar



NO depletion vid  SCA
hemolys → höga mängder av fritt Hb och arginas i 
plasma  →
arginin = substrat för NO fattas

vasokonstriktion → kärlocklusion → hypoxi →
organskada

vasoproliferativ process leder till kärlocklusion
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SCA, komplikationer
smärtepisoder, infektion, akut bröstsyndrom 
aplastisk kris…………………………
stroke
pulmonell hypertension



SCA, stroke
SCA är den vanligaste orsaken till stroke hos
barn.
Stroke är den mest invalidiserande
komplikation vid SCA.



SCA, stroke
Observationer under 1970
ocklusion i circulus Willisii
mortalitet och morbiditet kan minskas med 
användning av utbytestransfusion
mycket hög risk av ny stroke
kroniska transfusioner kan förebygga nya 
stroke 
→ primär prevention



SCD, stroke
trombotisk stroke - ocklusion av ACM
hemorrhagisk stroke – brustet aneurysm
mikrovaskulär /silent/ stroke: riskfaktor för 
en symptomgivande stroke och signifikant 
kognitiv dysfunction
transient ischemisk attack

Lokalisation: oftast frontal och parietal lob, 
kortikalt eller subkortikalt.



SCD, stroke, primär prevention
►användning av TCD möjliggör att upptäcka

asymptomatiska patienter med hög risk för 
stroke
tillsammans med

►kroniskt transfusionsprogram 
kan stroke förebyggas (90% minskning)



SCD, stroke, primär prevention

Barn med patologiskt höga blodflöden vid 
TCD ≥ 200cm/s

Alternativ 1: kroniskt transfusionsprogram 
påbörjas och fortsätter på obestämd tid

Alternativ 2: efter en tid avslutas transfusioner 
och mycket täta kontroller med TCD görs. 
Vid återgång till höga flödeshastigheter 
återupptas regelbundna transfusioner 
omedelbart. 



SCD, stroke, prevention, roll av 
hydroxyurea

För primär prevention finns det inga data från 
randomiserade studier. Man kan tänka sig 
övergång från kroniskt transfusionsprogram 
till Hydreabehandling.
För sekundär prevention visar preliminära 
data att övergång från kroniska transfusioner
till hydroxyureabehandling är effektiv.



SCD, stroke, rekommendationer
Alla barn i åldrarna 2 – 16 år ska genomgå
TCD årligen
patienter med gränsvärde vid TCD undersöks 
halvårsvis
Patologiskt resultat vid TCD ska konfirmeras 
och barnet ska därefter ställas på kroniskt 
transfusionsschema
Mål HbS < 30%



SCA, stroke, prevention, SCT
Preliminära resultat visar att SCT
förebygger progression av cerebrovaskulära
förändringar. 



SCA, stroke, riskfaktorer, infarkt
TIA
ökad flöde i ACM ≥ 200cm/s
silent infarkt
mean nocturnal O2saturation < 96%
14 dagar efter ACS
högt antal ACS
lågt steady state Hb
↑ BT



SCD, stroke, riskfaktorer, hemorragisk
stroke
↑ steady state leukocytantal
↓ steady state Hb



SCD, stroke, riskfaktorer, silent infarkt
kramper i anamnesen
↑ steady state leukocytantal
låg frekvens av smärtepisoder



SCD, stroke, primär prevention

STOP – The Stroke Prevention Trial
barn med ökat flöde vid TCD ≥ 200cm/s i 
ACM hade 40% risk för stroke inom 4 år
denna risk kunde reduceras med 90% med
förebyggande terapi med kronisk tranfusion



SCD, stroke, primär prevention
STOP 2 STUDY
barn som fick primär förebyggande terapi 
med transfusioner i 30 månader - 2 grupper:
1.fortsatt behandling   2.behandling stoppades
Studie stoppades tidigt eftersom TCD
visade att 14 av 41 pat fick åter patologiska
blodflöden; 2 av 14 fick stroke 



http://content.nejm.org.ezproxy.ub.gu.se/content/vol340/issue13/images/large/07f2.jpeg


SCA, Hydreaterapi



SCA



SCA, pulmonell hypertension

Definition: PTH förekommer när tryck i a. 
pulmonalis ≥ 25mmHg, samtidigt som 
trycket i vä kammare är normal.
Diagnostik: ultraljudsundersöknig av 
hjärta: mätning av flödeshastighet vid 
regurgitation i tricuspidalklaffen,TRV
TRV ≥ 2.5m/s  = PTH



SCA, PHT, patogenes

Flera faktorer:

hemolys, NO depletion, kronisk hypoxemi, 
tromboembolism, lungfibros, kärlskada –
kronisk proliferativ vaskulopati, kronisk 
leversjukdom, aspleni



SCA, PHT

epidemiologiska data saknas för barn

Vuxna
PHT förekommer hos ca 30% unga vuxna 
patienter
associerad med mycket hög mortalitet             



SCA, PHT, terapi

inga prospektiva studier

? fungerar SCA riktad terapi



SCA, PHT, rekommendationer, 
vuxna

Mild PTH, TRV 2.5-2.9 m/s

behandling med HU till max tolererad dos
ev kroniskt transfusionsprogram
konsultation med pulmolog, kardiolog
förekomst av riskfaktorer?



SCA, PHT, terapi, vuxna

Patienter med TRV ≥ 3 m/s
Hjärtkatetrisering
CT angiogram för att utesluta kronisk 
tromboembolisering
specifik behandling med kärlvidgare
Sidenafil – fosfodiesteras inhibitor
Bosentan – endotelinreceptor antagonist



SCA, PHT

Barn – oftast symptomfria
Screenig rekommenderas ej
?påverkan på morbiditet, livskvalité, 
mortalitet
Ev behandling i samråd med pulmolog och 
kardiolog  



SCD, pulmonell hypertension

44 polikliniska patienter; 0 – 21 år
11 hade patol TRV
? korrelation till: ålder, kön, typ av SCD, 

vasoocklusiva kriser, ACS, Hb, antal 
retikulocyter, astma, obstruktiv sömnapné, 
CVD, HUterapi



SCD, pulmonell hypertension

I denna studie konstaterades korrelation 
mellan patol TRV och grad av anemi resp
retikulocytos
hyperhemolys
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