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Suspiciunea diagnosticului de Amiotrofie
spinală (AMS) trebuie să existe atunci când
medicul  întâlneşte cazuri de copii cu
hipotonie şi slabiciune musculara. Anumite
caracteristici clinice sunt ușor de identificat,
și anume: 

• slăbiciunea musculară este de obicei
simetrică și mai mult proximal decât distal
• sensibilitatea este păstrată
• reflexele sunt abolite sau diminuate
• slăbiciunea  musculară este mai
accentuata la membrele inferioare decât la
cele superioare
• severitatea deficitului motor se corelează
în general cu vârsta de debut 

Clasificarea și caracteristicile clinice sunt
redate în tabelul 1. În afara acestora există
AMS tip IV, o formă ușoară prezentă  la
pacienții adulți. Unii pacienți prezintă
caracteristici clinice de graniță între grupuri.
Abordarea terapeutică a pacienților cu AMS
se va face în funcție de nivelul funcțional al
acestora. Categoriile funcționale de copii cu
AMS vor fi clasificate și denumite dupa cum
urmează:
- ”non sitters”- copiii care nu pot sta în
șezut independent.
- ” sitters”- copiii care stau in șezut  dar nu
merg independent.
- ”walkers” - copiii care merg independent.

Tabel 1. 

Tipul AmS vârSTA
De
DebuT

nivel
funCţionAl
mAxim

vârSTA
meDie De
DeCeS

TrăSăTuri CliniCe

Tip I
(forma severă)

Boala Werdnig -
Hoffman

0-6
luni

Poziţie
şezândă
imposibilă

<2 ani Hipotonie şi slăbiciune
musculară profunde, control
dificil al capului, plâns şi
tuse slabe, tulburări de
deglutiţie, morbiditate
precoce datorită insuficienţei
respiratorii şi pneumoniei de
aspiraţie.

Tip II
(forma
intermediară)

7-18
luni

Ortostatism
imposibil

>2 ani Întârziere în dezvoltarea
motorie pe etape, spor
ponderal dificil, tuse slabă,
tremor fin la nivelul mâinilor,
contracturi, scolioză.

Tip III 
(forma uşoară)
Boala Kugelberg-
Welander

>18
luni

Ortostatism
şi mers
posibile

Adult Deficit motor variabil,
crampe, pierderea ambulației
la un anumit moment.

I. Diagnosticul clinic şi clasificarea AMS 
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ii. Teste de diagnostic

Algoritmul de diagnostic pentru AMS este
sumarizat în Figura 1. Primul test de
diagnostic la un pacient cu suspiciune de
AMS va fi testarea genetică pentru deleţia
genei SMN. O deleţie homozigotă a genei
SMN 1 (“survival motor neuron”) de la

nivelul exonului 7, cromozomul 5 (cu sau
fără deleţia  exonului 8) confirmă
diagnosticul de AMS cu deleţie SMN
asociată (AMS 5 q). Celelalte teste se vor
derula numai dacă testul iniţial este
negativ.

fig. 1. etape de diagnostic AmS

examen clinic
caracteristic sau nu

pentru AmS

Test genetic deleție
Smn1

Deleție Smn1
homozigotă

Confirmare
diagnostic AmS (5q)

Negativ
Repetă examen

clinic, EMG, VCN,
CK

Deficit motor
proximal>distal, CK
–N, EMG neurogen

Număr copii SMN 

Secvenţiere pentru mutaţie
punctiformă SMN1

2 copii SMN1 1 copie
SMN1

Fără mutaţie Mutaţie
identificată

Dg AMS
legat de
SMN
neconfirmat

Dg  AMS 5q
confirmat

• Neuropatie 
axonală 
demielinizantă

• Afectarea 
joncţiunii NM 

• Miopatie
• Distrofie musculară

Examen clinic
necaracteristic AMS
dar cu:  
• EMG neurogen 
• CK normale

Biopsie de
nerv/muşchi

Teste genetice
specifice pentru
miopatii, distrofii
musculare,
neuropatii ereditare

Alte boli ale
neuronului motor,
SMARD, X-AMS,
AMS distală, SLA
juvenilă

Deficit muscular
nesistematizat, 
EMG, VCN, CK normale→

• RMN cerebral/spinal
• Screening metabolic



Există multiple probleme ce trebuie
abordate atunci când un pacient este
diagnosticat cu AMS.

Informarea şi consilierea familiei:
Datorită complexităţii problemelor medicale
ce pot apărea în cazul unui diagnostic de
AMS, ar fi de preferat să existe  o
persoană desemnată pentru întâlnirea cu
familia.
La prima vizită este extrem de important să
fie date familiei informaţii despre: 

• Evoluţia bolii 

• Patogenia bolii 

• Clasificarea fenotipică 

• Prognosticul pacienţilor cu AMS 

• De unde pot obţine informaţii online 
despre boală şi grup de suport 

• Accesul la studiile clinice  

Medicul curant va stabili un plan de
intervenţie împreună cu familia; acesta
include de obicei îndrumare către
următoarele specialităţi: 

• Neurologie pediatrică-boli 
neuromusculare 

• Genetică 

• Pneumologie 

• Gastroenterologie/ nutriţie 

• Ortopedie/ recuperare funcţională 

Considerente genetice 
Există câteva subiecte ce trebuie abordate
și anume:

• Transmiterea bolii care este autosomal
recesivă și structura genomică a genei
SMN cu cele 2 copii - SMN1 și SMN2 

• Deși un număr mai mare de copii 
ale genei SMN2 se corelează cu o 
formă mai blândă de boală, predicția 
severității clinice în funcție de numărul
de copii ale genei SMN2 nu este 
recomandată deoarece pot exista 
variații clinice substanțiale pentru un 
număr dat de copii ale genei SMN2

• Riscul recurenței

• Testarea genetică în timpul sarcinii

• • Informații asupra sarcinilor 
viitoare (diagnosticul prenatal / 
preimplantațional)
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III. Abordarea pacienţilor diagnosticaţi cu AMS 
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Capitolul 2
ABORDAREA PROBLEMELOR PULMONARE



Problemele respiratorii cele mai importante
în AMS sunt:

1 Tuse ineficientă ce poate duce la 
acumularea de secreţii

2 Hipoventilaţia în somn

3 Dezvoltare insuficientă a plămânilor 
şi cutiei toracice

4 Infecţiile recurente ce pot exacerba 
afectarea musculară

Afectarea pulmonară este cauza majoră a
morbidităţii şi mortalităţii în AMS tip I şi II şi
poate apărea în proporţie mică la pacienţii
cu AMS tip III. Refluxul gastroesofagian şi
tulburările de deglutiţie sunt factori
importanţi ce pot contribui la morbiditatea
de cauză pulmonară. Disfuncţia ventilatorie
din timpul zilei apare de obicei în urma
infecţiilor respiratorii recurente ce sunt
urmate de desaturarea în oxigen pe timpul
nopţii, de hipoventilaţie nocturnă şi ulterior
hipercapnie în timpul zilei. Dacă apar
tulburări respiratorii în somn ar trebui să se
asigure suport ventilator nocturn şi suportul
tusei, dacă aceasta este ineficientă.
Asigurarea permeabilităţii căilor aeriene
Este extrem de importantă în
managementul acut şi cronic al pacienţilor
cu AMS.

09ABORDAREA PROBLEMELOR PULMONARE

I. Noţiuni generale despre afectarea pulmonară în AMS 
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Fig. 2. Istoricul bolii pulmonare, evaluare şi intervenţie

Respiraţie normală Examen clinic

Funcţie pulmonară,
flux tuse, forţa
musculaturii
respiratorii

Rx pulmonar.
Studii de somn.

Evaluarea deglutiţiei

Deces

Slăbiciune musculară bulbară, inspiratorie şi
expiratorie

Tulburări de respiraţie
în somnul REM

Tuse ineficientă
Flux tuse scăzut

Tulburări de
respiraţie în somnul
REM şi non REM

Infecţii pulmonare

Tulburări de
deglutiţie

Disfuncţie ventilatorie diurnă

iSToriC evAluAre

Menţinerea
permeabilităţii căilor

respiratorii

Ventilaţie nocturnă
noninvazivă

Ventilaţie
noninvazivă

nocturnă/continuă

măSuri



Evaluarea şi monitorizarea pacienţilor se
vor face la fiecare 3-6 luni, mai frecvent la
pacienţii nonambulatori şi mai rar la cei
ambulatori, şi va cuprinde, în funcţie de
statusul funcţional al acestora ,
următoarele:

A. Nonambulatori care nu stau în 
şezut (“non sitters”): 

• Examen fizic: monitorizarea eficienţei 
tusei, deformarea cutiei toracice, efortul
respirator, frecvenţa respiraţiei, 
respiraţia paradoxală şi coloraţia 
tegumentară.

• Polisomnografia: pentru detectarea 
semnelor de hipoventilaţie.

• Pulsoximetria: pentru monitorizarea 
saturaţiei în oxigen prin senzori 
transcutani.

• Pneumonii: se vor monitoriza 
frecvenţa infecţiilor şi tratamentul cu 
antibiotice în ultimele 6 luni.

• Rx torace: se va face de rutină şi în 
cazul deteriorării funcţiei respiratorii.

• Studiul deglutiţiei: în deteriorarea 
respiratorie bruscă, inexplicabilă şi în 
pneumoniile recurente.

B. Nonambulatori care stau în şezut 
(“sitters”):

• Examen fizic: monitorizarea eficienţei 
tusei, deformarea cutiei toracice, efortul
respirator, frecvenţa respiraţiei, 
respiraţia paradoxală şi coloraţia 
tegumentară.

• Polisomnografia: pentru detectarea 
semnelor de hipoventilaţie.

• Pulsoximetria: pentru monitorizarea 
saturaţiei în oxigen prin senzori 
transcutani.

• Pneumonii: se va monitoriza 
frecvenţa infecţiilor şi tratamentul cu 
antibiotice în ultimele 6 luni.

• Scolioza: inspecţia şi evaluarea Rx a 
coloanei vertebrale.

C. Ambulatori:

În general pacienţii ambulatori cu AMS au
funcţie pulmonară indemnă până târziu în
evoluţia bolii.

• Examen fizic: monitorizarea eficienţei 
tusei, deformarea cutiei toracice, efortul
respirator, frecvenţa respiraţiei, 
respiraţia paradoxală şi coloraţia 
tegumentară.

• Teste funcţionale: spirometrie, volume 
pulmonare, funcţia musculaturii 
respiratorii.

• Pneumonii: se va monitoriza 
frecvenţa infecţiilor şi tratamentul cu 
antibiotice în ultimele 12 luni.
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II. Evaluarea şi monitorizarea pacienţilor



III. Managementul respirator
anticipat
Este foarte important să se ofere familiei
informaţii despre opţiunile terapeutice pe
termen lung, asupra managementului
bolilor acute şi îngrijirea perioperatorie.

Pacienţii  “non sitters” sunt cei mai fragili şi,
ca urmare, e nevoie să se discute din timp
despre posibilitatea ventilaţiei noninvazive
şi despre managementul secreţiilor datorită
progresiei rapide a bolii. 

Se va discuta cu familia şi se va stabili de
comun acord un plan de îngrijire care va
sublinia nevoile minime şi maxime ale
copilului.  

Îngrijirea  de zi cu zi va include:

• Înţelegerea nevoilor de bază ale 
copilului.

• Recunoaşterea semnelor de 
hipoventilaţie şi intervenţie dacă este 
cazul.

• Managementul bolilor acute, inclusiv 
acces rapid la serviciile medicale 
specializate.

• Menţinerea permeabilităţii căilor 
respiratorii şi aplicarea tehnicilor de 
mobilizare a secreţiilor.

• Acces la suport ventilator care să 
includă şi ventilaţia noninvazivă.

• Nutriţie şi hidratare corespunzătoare.

• Antibioterapia este indicată cu un prag 
scăzut comparativ cu populaţia 
generală.

• Imunizarea de rutina va cuprinde : 
vaccinare antigripală, 
antipneumococică, şi profilaxia VSR 
(virusul sinciţial respirator)

IV. Managementul cronic
Este foarte important să se discute cu
familia despre îngrijirea pe termen lung.
Este de preferat ca îngrijirea copiilor sa se
facă la domiciliu pentru cât mai mult timp
posibil, pentru a se asigura comfort şi o cât
mai buna calitate a vieţii, dacă familia are
resursele necesare. 

Scopurile managementului pe termen lung
sunt : menţinerea unui schimb normal de
gaze, îmbunătăţirea calităţii somnului,
facilitarea îngrijirii la domiciliu, reducerea
spitalizării şi menţinerea calităţii vieţii
pacienţilor. 
Intervenţia precoce, agresivă, proactivă,
poate prelungi viaţa fără a compromite
calitatea acesteia.

Asigurarea permeabilităţii căilor
aeriene se va realiza prin:

• Tusea asistată - manual sau mecanic- 
este recomandată zilnic la pacienţii mai 
sever afectaţi. Persoanele care 
ingrijesc copiii cu AMS vor fi instruiţi să 
înveţe aceste tehnici.

• Tehnicile de mobilizare a secreţiilor 
sunt extrem de utile şi includ 
fizioterapia toracică şi drenajul postural.

• Oximetria se va utiliza pentru ghidarea 
terapiei; sucţiunea orală poate ajuta în 
gestionarea secreţiilor după tusea 
asistată.

Suportul respirator: 

Acesta este indicat clar în caz de
hipercapnie diurnă. Ventilaţia noninvazivă
nocturnă reduce simptomele şi dificultăţile
de respiraţie în somn si creşte semnificativ
calitatea vieţii.
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• Ventilaţia noninvazivă ar trebui 
combinată cu tehnici de permeabilizare 
ale căilor aeriene.

• La pacienţii nonambulatori, îngrijirea 
fără suport ventilator este o opţiune, 
dacă se consideră că povara 
tratamentului depăşeşte beneficiile.

• CPAP (“continuous positive airway 
pressure”) este o opţiune, ca o măsură 
de tranziţie către BiPAP.

• Utilizarea ventilaţiei noninvazive cu 
BiPAP (“variable/bilevel positive airway 
pressure”) chiar şi pe perioade mici în 
timpul zilei poate îmbunătăţi 
dezvoltarea cutiei toracice şi a 
plămânilor şi poate reduce riscul 
deformării cutiei toracice şi a sternului 
la pacienţii nonambulatori.

• Traheotomia la ”non sitters “este 
controversată şi reprezintă o dilemă 
etică ; în general se recomandă 
evitarea acesteia dacă este posibil. 
Există un spectru larg de opţiuni ce pot 
fi furnizate, variind de la nici un suport 
respirator, la ventilaţie noninvazivă, la 
traheotomie sau ventilaţie mecanică.

• Îngrijirea paliativă este o opţiune 
pentru ”non-sitters”. Ventilația 
noninvazivă poate fi folosită ca terapie 
de rutină sau ca un instrument paliativ. 
Este important să se prevină șederea in 
unitațile de terapie intensivă și să se 
evite traheotomia dacă este posibil. 
Dacă familia alege suport ventilator, 
este recomandată ventilația 
noninvazivă.

V. Îngrijirea perioperatorie
Pacienții cu AMS prezintă risc crescut
pentru complicații postanestezie, ce pot
duce la intubație prelungită, infecții
nosocomiale, traheotomie și deces. Este
extrem de important ca înainte de
intervenția chirurgicală statusul respirator
al pacientului să fie optimizat.

Evaluarea prechirurgicală va cuprinde:
Examen fizic

• Evaluarea funcției respiratorii și 
eficacității tusei.

• Rx pulmonar.

• Evaluarea tulburărilor respiratorii în 
somn.

• Se vor lua în considerare și: mobilitatea 
articulației mandibulare, aspirația 
orofaringiană, refluxul gastroesofagian, 
starea de nutriție, prezența astmului 
bronșic.

În cazul în care rezultatele testelor funcției
respiratorii sau studiile de somn sunt
anormale, ar putea fi indicate ventilația
noninvazivă sau tehnici de tuse asistată
înainte de intervenția chirurgicală.
Pacientul ar trebui sa fie familiarizat cu
aceste tehnici înainte de intervenție. 
În caz de anchiloză a articulației
temporomandibulare se indică intubația
prin bronhoscopie cu fibră optică.

Managementul postchirurgical
constă în:

• Dacă tusea asigură un clearence bun
și funcția musculară e relativ bine 
păstrată nu există un risc crescut 
pentru complicații postoperatorii.

• Dacă musculatura respiratorie este 
ineficientă preoperator  se recomandă 
monitorizare riguroasă și măsuri 
agresive pentru gestionarea funcției 
respiratorii. 
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• Dacă a fost necesar suport respirator
în timpul somnului, prechirurgical, 
acesta va fi necesar și imediat 
postoperator. 

• Extubarea se va face gradat, în 
camera de recuperare. Acest lucru va fi 
planificat și coordonat din timp, cu mare 
atenție. Dacă pacientul a necesitat 
suport ventilator continuu preoperator 
(via suport noninvaziv sau prin tubul de 
traheotomie) sau au fost folosiți 
blocanți neuromusculari în timpul 
intervenției, este bine ca pacientul să 
fie transferat direct în ATI. 

• Pacienții vor fi încurajați să-și aducă 
dispozitivele personale, acolo unde 
există, deoarece în spital poate exista 
disponibilitate limitată pentru aceste 
dispozitive în perioada postoperatorie.

• Oxigenul trebuie utilizat cu precauție la 
pacienții cu AMS. Hipoxemia datorată 
hipoventilației poate fi greșit 
interpretată ca fiind datorată 
atelectaziei sau excesului de mucus. 
Înainte de utilizarea oxigenului este 
utilă monitorizarea Tc CO2 sau ETCO2 
sau analiza gazelor sanguine arteriale.

• Controlul adecvat al durerii va ajuta 
la prevenirea hipoventilației. 
Managementul durerii se va face cu 
precauție pentru a permite clearence-ul 
căilor respiratorii și a minimiza riscul de 
detresă respiratorie. Pentru scurt timp, 
poate fi nevoie de suport respirator 
crescut pentru a controla durerea 
postoperatorie.

VI. Îngrijirea în situații acute
Scopul îngrijirii in situațiile acute este acela
de a normaliza transferul de gaze
sanguine prin reducerea atelectaziei și
creșterea permeabilității căilor aeriene prin
suport respirator non-inaziv, acolo unde
este posibil. Monitorizarea gazelor
sanguine poate fi benefică.

Asigurarea permeabilității căilor
aeriene se poate face prin:
• Tuse manuală asistată sau sucțiune 

orală sau aspirația căilor respiratorii. 
Tehnicile de tuse asistată se preferă 
aspirației profunde sau bronhoscopiei.

• Oximetria pentru a ghida 
permeabilizarea căilor respiratorii.

• Fizioterapie toracică.

• Drenaj postural.

Suport respirator: 

(i) Pentru pacienții non-ambulatori:

• Utilizarea ventilatiei noninvazive în 
situațiile acute poate redresa 
decompesarea cauzată de cercul vicios 
dat de suportul ventilator, slăbiciunea 
musculară crescută și de clearence-ul 
ineficient al secrețiilor.

• Dacă deja se utilizează ventilaţia 
nocturna noninvazivă, acest suport 
respirator poate fi necesar și în timpul 
zilei, alături de tehnici de cleareance 
ale căilor respiratorii.

• Oxigenoterapia trebuie utilizată pentru 
a corecta desaturarea în oxigen, după 
ce s-au stabilit presiunile pozitive 
optime inspiratorii și expiratorii și după 
ce tehnicile de permeabilzare ale căilor 
respiratorii  sunt optim utilizate.
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• Dacă abordarea noninvazivă nu dă 
rezultate se poate folosi intubația și 
ventilația mecanică pe termen scurt. 
După revenirea dintr-o afecțiune acută, 
dacă saturația în oxigen s-a normalizat, 
se poate trece la ventilație noninvazivă.

• Decizia in ceea ce privește intubarea va
fi planificată din timp, ca parte a 
magementului anticipat.

• Traheotomia și ventilația pot fi luate 
în considerare la pacienții “non sitters” 
cu infecții pulmonare recurente; 
acestea însă nu îmbunătățesc calitatea 
vieții și nu reduc rata spitalizărilor. 
Traheotomia nu este adecvată la 
“sitters” și nu este o intervenție acută.

• Cu cât funcția respiratorie se 
deteriorează, cu atât este mai oportun 
ca ingrijirea sa fie direcționată către 
măsurile paliative, în special pentru 
“non-sitters”.

(ii) Pentru ambulatori:
• Ventilația noninvazivă poate fi 

utilizată într-o afecțiune acută în 
combinație cu tehnici de menținere a 
permeabilității căilor respiratorii.

• Terapia cu oxigen și intubația pe 
termen scurt pot fi utilizate, așa cum s-a 
menționat mai sus, pentru pacienții 
nonambulatori.

• Ventilația noninvazivă pentru uzul la 
domiciliu se poate lua în considerare 
dacă aceasta a fost necesară la un 
moment dat, în timpul unei afecțiuni 
acute.

Managementul adjuvant:

Pentru pacienții ambulatori și
nonambulatori, terapiile suplimentare
recomandate sunt: antibioticele, suportul
nutrițional adecvat, hidratarea
corespunzatoare și gestionarea refluxului
gastroesofagian.
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Privire generală asupra nutriției
și problemelor gastrointestinale
Problemele clinice cheie asociate cu
complicațiile gastrointestinale și de nutriție
în AMS sunt:

1 Problemele de alimentație și
deglutiție

Disfuncția bulbară este frecventă la 
pacienții cu AMS care au slăbiciune 
musculară severă și poate duce la 
pneumonia de aspirație, care este una 
dintre cauzele frecvente de deces.

2 Disfuncția gastrointestinală
Tulburările de motilitate includ 
constipația, evacuare gastrică lentă și 
reflux gastroesofagian care poate pune 
viața în pericol.

3 Creșterea și greutatea
Fără o gestionare optimă, deficitul de 
creștere este frecvent la pacienții ”non-
sitters”, în timp ce excesul ponderal e 
mai frecvent la pacienții nonambulatori 
care stau în șezut (sitters) și ambulatori.

4 Problemele respiratorii
Prezența complicațiilor respiratorii (tuse 
ineficientă, creșterea efortului 
respirator, dispneea, pneumoniile și 
cianoza sau desaturarea în timpul 
alimentației) cresc dificultățile de 
alimentare și riscul de aspirație care 
poate fi amenințător de viață. Efortul 
respirator crescut poate duce la 
consum crescut de energie.

I. Tulburări de alimentație și
deglutiție
Dificultățile de alimentație și deglutiție sunt
probleme comune întâlnite la categoria de
nonambulatori (sitters și non-sitters) și apar
rar la pacienții ambulatori.

1. Simptomele cheie ale problemelor
de alimentație și deglutiție sunt:
• Mesele prelungite

• Oboseala la alimentația pe cale orală

• Senzație de sufocare sau tuse în 
timpul sau după deglutiție

• Pneumonii recurente: un potențial 
semn ce indică aspirația, fără a avea 
semne directe ca tuse sau senzație de 
sufocare 

• Paralizia corzilor vocale poate fi un 
semn diagnostic pentru aspirația 
laringiană 

2. Cauze ale dificultăților de hrănire: 
Faza pre-orală:
• Deschiderea limitată a orificiului bucal 

datorită motilității reduse a mandibulei

• Dificultate în aducerea alimentelor 
către cavitatea bucală (autoservire)

Faza orală:

• Forța scăzută la mușcare 

• Oboseală crescută a musculaturii
masticatorii

Faza de înghițire:
• Control dificil al capului

• Ineficiența fazei faringiene a 
deglutiției 

• Coordonare slabă între închiderea 
căilor aeriene și deglutiție
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3. Evaluarea tulburărilor de alimentație
și deglutiție va cuprinde:
• Evaluarea alimentației de către un
specialist în domeniu 

• Observarea în timpul mesei și 
efectuarea unui jurnal al meselor

• Examinarea structurilor cavității 
bucale care au impact direct asupra 
eficienței alimentației și poziționarea 
corectă a capului în timpul meselor este 
esențială.

• Studii ale deglutiției prin 
videofluoroscopie în cazul în care 
există dubii cu privire la funcția de 
deglutiție și siguranța pacientului, în 
vederea evaluării strategiilor 
terapeutice

4. Managementul dificultăților de
alimentație și deglutiție 

Tratamentul ar trebui să vizeze reducerea
riscului de aspirație, optimizarea eficienței
alimentației și reducerea anxietății în timpul
meselor. Intervenții recomandate:

• Modificarea consistenței 
alimentelor; o dietă semisolidă poate 
compensa o masticație dificilă și o 
durată prelungită a meselor. Lichidele 
cu consistența crescută pot proteja în 
caz de aspirație. De preferință, această 
intervenție va fi evaluată obiectiv prin 
videofluoroscopie.

• Poziționarea corectă în timpul 
meselor și folosirea ortezelor sau 
dispozitivelor speciale, cum ar fi cele 
pentru suportul cotului sau paie 
speciale prevăzute cu supapă, 

pentru a spori capacitatea de 
autoservire și pentru a îmbunătăți 
siguranța și eficiența deglutiției. Acest 
lucru se va face la indicația unui 
fizioterapeut/specialist în terapie 
ocupațională, după caz.

• Măsuri proactive pentru 
suplimentarea nutrițională din 
moment ce apar semne că alimentarea 
pe cale orală este inadecvată. Plasarea 
unui tub gastric va necesita discuții 
extensive cu echipa care acordă 
îngrijirea. Se preferă ca în faza 
intermediară alimentarea să se facă pe 
sonda nazogastrică sau nazojejunală și 
ulterior pe tubul de gastrostomă. Sonda 
nazojejunală este de preferat atunci 
când există risc de aspirație (reflux ge) 
sau atunci când pacientul necesită 
suport ventilator. Dificultățile tehnice 
pot să nu facă fezabilă utilizarea 
acesteia.

• Gastrostoma este metoda optimă de 
hrănire în cazul unui aport caloric 
insuficient sau al unei alimentații orale 
cu risc. Utilizarea acesteia previne 
potențialul deces și este indicată la 
pacienții cu suport ventilator, la care ar 
fi greu de utilizat, concomitent, masca 
de ventilație și tubul nazogastric sau 
nazojejunal. Plasarea tubului gastric 
este de preferat să se facă prin tehnică 
laparoscopică care să ofere cadrul cel 
mai bun posibil pentru extubarea 
imediată sau precoce postoperator. Se 
va acorda atenție duratei postului 
preoperator care trebuie să fie cât mai 
scurt, precum și reluării suportului 
nutrițional complet cât mai rapid posibil 
după efectuarea procedurii.
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II. Disfuncția gastrointestinală
Problemele GI cu care se confruntă
pacienții cu AMS sunt: refluxul
gastroesofagian (RGE), constipația și
distensia abdominală/ balonarea. Refluxul
gastroesofagian este un factor determinant
important al mortalității și morbidității la
pacienții cu AMS. Alimentele cu conținut
ridicat în grăsimi întârzie tranzitul și cresc
riscul RGE.

1. Simptomele cheie ale RGE:
• Regurgitarea sau vărsăturile

frecvente postalimentar.

• Discomfort abdominal sau toracic.

• Respirație urât mirositoare.

• Regurgitarea evidentă a alimentelor. 

• Refuzul alimentației când există
discomfort la înghițit.

2. Evaluarea disfuncției
gastrointestinale prin:
• Se vor căuta simptome precoce ale 

RGE (vărsătura, regurgitarea și 
borborismele după alimentație).

• Examinare endoscopică a tubului 
digestiv superior pentru evaluarea 
prechirurgicală în vederea plasării 
tubului de gastrostomă, pentru a 
exclude în primul rând eventualele 
anomalii anatomice iar în al doilea rând 
pentru a documenta refluxul 
gastroesofagian. 

• Studiul motilității, inclusiv 
scintigrafia,poate fi de ajutor pentru 
documentarea unei goliri gastrice 
întârziate ce poate contribui la RGE și 
la sațietatea precoce.
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3. Managementul refluxului
gastroesofagian: 
• Simptomatice: se pot utiliza antiacide 

pe termen scurt (ex: magneziu sau 
carbonat de calciu) și/sau inhibitori ai 
secreției acide ( agenți antihistaminici și 
inhibitori ai pompei de protoni; ex: 
famotidină, ranitidină și omeprazol). 
Uzul prelungit al acestora se poate însă 
asocia cu risc mai mare de 
gastroenterită și pneumonie.

• În cazul în care golirea gastrică este 
întârziată sau motilitatea este diminuată 
pot fi utili agenții prokinetici: 
metoclopramid, eritromicina.

• Utilizarea de probiotice, cum ar fi 
lactobacillus sau acidophilus pentru a 
ajuta la menținerea unei flore 
gastrointestinale sănătoase, în special 
după antibioterapie sau după uzul 
prelungit al inhibitorilor secreției acide, 
este un domeniu care merită un studiu 
mai aprofundat.

• La pacienții cu RGE refractar la 
medicamente se poate realiza 
intervenție chirurgicală antireflux 
(fundoplicatura Nissen), 
laparoscopic, în timpul plasării tubului 
gastric, care poate fi de valoare la 
pacienții la care beneficiile depășesc 
riscurile chirurgicale și anestezice 
asociate.

III. Creșterea și greutatea
Copiii cu AMS prezintă riscuri de deficit de
creștere sau dimpotrivă, creștere excesivă
în greutate. Deficitul de creștere este
frecvent observat la ”non-sitters” și unii
”sitters”, în timp ce obezitatea este o
problemă la unii “strong sitters” și la cei
ambulatori. Activitatea scăzută și masa
musculară deficitară duc la scăderea
cheltuielilor energetice în repaus și risc
crescut de obezitate.

Managementul în acest caz:
• Scopul este acela de a menține ritmul 

propriu de creștere pentru fiecare 
copil.

• Monitorizarea periodică a 
parametrilor de creștere (greutate, 
raport greutate/ înălțime, 
greutate/lungime).

• Evaluarea aportului nutrițional de 
către dietetician sau alt furnizor de 
servicii medicale, specialist în nutriție, 
este recomandată la fiecare vizită. 
Întocmirea unui jurnal cu dieta pe 3 zile 
este un instrument simplu şi exact 
pentru a evalua aportul nutriţional. 
Chestionarea asupra alimentelor 
primite în ultimele 24 de ore este o 
metodă simplă, practică și care poate 
orienta către problemele majore de 
alimentație și utilizarea de suplimente 
speciale.
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• Din cauza reducerii masei musculare, 
calcularea BMI (body mass index) 
poate subestima grăsimea corporală; 
aceasta poate duce la recomandări 
nutritive inadecvate ce pot duce la 
obezitate. 

• Pacienții cu risc de obezitate trebuie 
menținuți pe procente mai mici pentru 
greutate/înălțime și BMI.

• Aportul adecvat de Calciu și 
Vitamina D trebuie documentat.

• Monitorizarea nivelului de 
prealbumină poate ajuta la evaluarea 
statusului proteic.

IV. Managementul nutriției la
pacienții cu afecțiuni acute

• Pacienţii cu AMS, în special ”non-
sitters” şi ”sitters”, sunt deosebit de 
vulnerabili la stările catabolice şi de 
post, şi sunt mai predispuși la a 
dezvolta hipoglicemie în condiţii de 
post alimentar. Prin urmare, este 
necesar să se evite postul alimentar 
prelungit, în special în timpul bolilor 
acute, la toţi pacienţii cu AMS.

• Aportul caloric va fi optimizat pentru a 
satisface pe deplin nevoile calorice, 
în decurs de 4-6 ore de la internarea 
pentru afecțiunea acută, pe cale 
enterală, parenterală sau combinată, 
după cum este necesar.

• Suplimentarea calorică 
postoperatorie este recomandat să se 
facă prompt, pentru a evita 
catabolismul muscular, în special la un 
copil cu depozit de grăsime redus; dacă 
aportul enteral nu este posibil, atunci se 
va lua în considerare calea IV.
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Noțiuni generale asupra îngrijirii
ortopedice și strategii de
reabilitare în AMS
A Probleme cheie: 

Slăbiciunea musculară poate duce la 
contracturi, deformări ale coloanei 
vertebrale, și un risc crescut de 
durere, osteopenie și fracturi.

B Proceduri de evaluare:
• Gama mişcărilor active segmentare 

posibile 

• Forța și funcția musculară

• Poziția șezândă și mobilitatea

• Orteze

• Radiografii (coloană și articulații)

• Evaluare DEXA (osteodensitometrie)

• Intervenție chirurgicală ortopedică

I. Recomandări de evaluare și
tratament în funcție de nivelul
funcțional
A. Non-ambulatori - “non sitters”
Evaluare:

• Evaluarea funcțională prin terapie 
fizică și ocupațională.

• Evaluare logopedică dacă deglutiția 
este dificilă și dacă vorbirea este 
afectată de contractura la nivelul 
articulației temporomandibulare.

Intervenții cheie:

• Suport nutrițional.

• Managementul posturii: postura 
pacientului trebuie să direcționeze 
alegerea  unui echipament adecvat 
funcției. Se va asigura o poziție (scaun) 
confortabilă.

• Prevenirea contracturilor: pot fi 
indicate atele pentru a păstra gama de 
mișcări în articulații și pentru a preveni 
durerea.

• Controlul durerii.

• Terapie pentru activitățile zilnice și 
echipamente de asistență: suportul 
ocupațional și prin joc ar trebui să 
includă jucării ușoare și tehnologii de 
asistență cu control variabil și mai 
multe sisteme de activare.

• Scaunul rulant: asigură independența
optimă, confort și relaxare.

• Orteze pentru membre: ortezele la 
membrele superioare pot ajuta la 
menținerea funcționalității și includ 
utilizarea de suporturi mobile pentru 
brațe sau curele elastice care vor 
crește gama mișcărilor active și 
abilitățile funcționale.

• Controlul mediului și adaptarea 
spațiului de locuit pentru a permite 
accesul la utilități în condiţii de 
siguranţă şi independenţa optimă.
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B.Non ambulatori-“sitters”
Evaluare:

• Evaluare funcțională: se va utiliza 
scala de evaluare funcțională 
Hammersmith pentru AMS, scalele 
GMFM ( Gross Motor Function 
Measure), MFM (Motor Function 
Measurement) pentru boli 
neuromusculare. 

• Evaluarea contracturilor prin 
goniometrie.

• Evaluarea forței musculare prin 
testarea manuală sau miometrie.

• Radiografii de bazin și coloană 
vertebrală.

• Evaluarea echipamentului de şedere, 
poziționare, mobilitate şi autoservire. 
Evaluările pentru manualitate şi puterea 
de mobilizare pot fi efectuate chiar mai 
devreme, începând cu vârsta de 18-24 
luni.

Intervenții cheie (fizioterapie, orteze,
ortopedie):   

• Scaunul rulant: asigură independența 
optimă, confort și relaxare.

• Controlul mediului și adaptarea 
spațiului de locuit pentru a permite 
accesul la utilități în condiţii de 
siguranţă şi independenţa optimă. 

• Managementul contracturilor: 
reprezintă focusul major al 
tratamentului cu exerciții regulate de 
streching şi program de fixare pentru 
prezervarea flexibilităţii. Ortezele AFO 
pot  întârzia dezvoltarea contracturilor 
la nivelul tendonului achilean. Ortezele 
pentru membrele superioare cu suport 
mobil pentru brațe sau curele elastice 
cresc gama mișcărilor active și 
abilitățile funcționale. 

• Exerciţii fizice regulate trebuie 
încurajate pentru a menţine rezistenţa 
şi forma fizică şi pot include înot, 
sporturi adaptate. 

• Ortostatismul este încurajat. Se 
recomandă ortezele KAFO (knee-
ankle-foot orthosis) sau ortezelor 
reciproce de mers RGO (reciprocal gait 
orthosis ), pentru ortostatism sau 
deplasare asistată pentru cei cu 
suficientă forţă. În cazul în care acest 
lucru nu este posibil un cadru de stat în 
picioare sau un cadru mobil cu orteze 
AFO (ankle-foot orthosis) ar trebui să 
fie luate în considerare.

• Orteze spinale sau intervenţie 
chirurgicală ortopedică (vezi pag 26)
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C.Ambulatori:
Evaluare:

• Evaluarea mersului şi echilibrului; se
va face o expertiză specifică a 
adaptabilității la mediu şi de 
accesibilitate.

• Evaluarea mobilității articulare și a 
alinierii coloanei vertebrale.

• Evaluare funcțională de către 
fizioterapeut și specialist în ortotică 
pentru a asigura adecvat dispozitivele 
de mobilitate, echipamentul de 
adaptare, tehnologia de asistenţă şi de 
acces la mediu.

• Evaluarea activităților zilnice pentru 
asigurarea echipamentului necesar și 
adaptabilității.

• Alte evaluări Rx şi DEXA sunt luate în 
considerare în caz de leziuni acute 
musculo-scheletale, ca rezultat al 
suprasolicitării, un accident sau o 
cădere.

Intervenții cheie: 
• Scaunul rulant pentru transportul pe 

distanțe mai lungi pentru a asigura 
mobilitatea și independența.

• Managementul contracturilor și 
instruire pentru a maximiza protejarea 
articulațiilor.

• Fizioterapie şi orteze pentru a 
maximiza siguranţa, rezistenţa şi 
independenţa sau pentru a prelungi 
ambulaţia.

• Mersul trebuie încurajat cu dispozitive 
ajutătoare adecvate și orteze

• Exerciții fizice pentru a menţine forma 
fizică şi rezistenţa şi pot include: înot, 
terapie acvatică, echitație şi sporturi 
adaptate. 

• Alternative de instruire pentru şofat şi 
de luat în considerare dispozitive de 
conducere personalizate.

• Controlul mediului și adaptarea 
spațiului de locuit pentru a permite 
accesul la utilități în condiţii de 
siguranţă şi independenţa optimă.

• Orteze pentru coloană și membre
dacă scolioza şi contracturile incep să 
se dezvolte.

• Intervenție chirurgicală spinală
(vezi pag 26).
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II. Ortotica

• Este important ca specialistul în 
ortotică, recuperare funcțională și 
familia să colaboreze şi să se asigure 
că ortezele vor fi corect fabricate şi 
astfel vor permite pacientului 
îndeplinirea obiectivului funcţional.

• Specialistul în ortotică trebuie să 
aibă experiență de lucru cu pacienți
cu boli neuromusculare, să aleagă un 
material adecvat și să facă adaptări 
care să permită "cea mai bună" formă 
şi funcţie.

• Ortezele vertebrale pot fi utilizate ca 
suport postural dar nu există suficiente 
dovezi pentru a susţine că întârzie 
progresia curburii vertebrale. Dacă sunt 
utilizate, ele trebuie realizate astfel 
încât să permită excursiile 
diafragmatice și accesul la 
gastrostomă, acolo unde este cazul.

III.Chirurgia ortopedică
1. Subluxația și contracturile
• Subluxația de șold în AMS este 

rareori dureroasă. Reducerea 
chirurgicală si osteotomia sunt frecvent 
urmate de redislocare. În cele mai 
multe cazuri acest tip de chirurgie se 
evită.

• Deformarea gleznei și piciorului face 
dificilă purtarea de încălțăminte din 
comerț şi poate fi o indicaţie pentru 
intervenţie chirurgicala la acest nivel. 
La ambulatori, în cazul în care aceste 
intervenţii sunt efectuate, terapia fizică 
rapidă, agresivă poate îmbunătăți 
rezultatele pe termen lung.

2. Chirurgia scoliozei
• Intervenția chirurgicală în acest caz 

oferă beneficii în ceea ce privește 
menţinerea posturii, rezistența la efort 
și rezultatele cosmetice. Rezultatele 
sunt mai bune cu cât se intervine mai 
devreme.

• Chirurgia scoliozei pare să fie benefică 
la pacienţii care au supravieţuit dincolo 
de vârsta de doi ani atunci când 
deformările sunt severe şi progresive şi 
ar trebui să fie efectuate în timp ce 
funcţia pulmonară este adecvată.

• Efectele benefice ale chirurgiei 
scoliozei asupra funcției pulmonare 
rămân controversate deși rata 
declinului pulmonar pare a fi încetinită.
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• Complicațiile intraoperatorii pot ţine 
de sângerararea excesivă. Cele 
postoperatorii pot fi : lipsa corecției, 
pseudartroza, prelungirea suportului 
ventilator, infecții toracice și la nivelul 
plăgii.

• O atenţie deosebită va fi acordată 
pacienţilor cu AMS ambulatori 
deoarece compromiterea funcţiei 
motorii, respiratorii  şi a echilibrului 
poate duce la pierderea mersului 
independent.

IV.Managementul perioperator
în AMS
1. Managementul preoperator: 
• Un plan de intervenție ortotică:

se va lua în considerare durata 
realizării ortezelor  și modificările 
necesare.

• Un nou scaun rulant sau modificarea 
celui existent ( scaun, suport pentru 
spate, braţ, picior sau cap), pot fi 
necesare.

• Instrucțiuni de transfer, inclusiv 
aranjamente pentru lift mecanic dacă 
este cazul.

• Pregătirea echipamentului de baie, 
toaletă și posibile modificări ale 
hainelor.

• Spirometrie, suport ventilator 
nonivaziv (BiPAP) preoperator sau 
dispozitive de tuse asistată dacă este 
necesar.

2. Managementul postoperator:
• Programare pentru realizarea unor 

orteze adecvate, montarea acestora. 
Se va verifica  dacă echipamentul 
adecvat de adaptare este disponibil iar 
mobilizarea se va face atât cât este 
permis.

• Spirometrie și suport ventilator 
noninvaziv adecvat.

• Instruirea familiei și personalului de 
îngrijire asupra transferului, 
mobilității, baie, toaletă, îmbrăcat.

• Mobilizarea cât mai curand posibil, în 
funcție de cât este permis de chirurg și 
de procedura chirurgicală.
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Îngrijirea Paliativă

• Îngrijirea optimă a unui pacient cu AMS 
este dificilă și implică deseori 
conflicte în ceea ce privește scopul 
terapeutic. Aceste conflicte sunt 
amplificate prin implicarea naturală a 
factorilor de decizie surogat pentru un 
copil dependent de cei din jur (părinţi, 
fraţi şi surori, alte rude, ingrijitorii, 
contribuabili şi comunitatea mai largă).

• Există o responsabilitate imensă de a 
prezenta opţiuni de îngrijire într-o 
manieră deschisă, echitabilă şi 
echilibrată, care urmează să fie 
începută la scurt timp după diagnostic.

• Deciziile care se iau asupra 
tratamentului de susţinere necesită 
timp și consult în echipa care asigură 
îngrijirea pacientului. Acestea nu 
trebuie să fie invariabile cu 
circumstanţele; vor fi alegeri oneste, 
deschise şi care pot fi revizuite.

• Plasarea unui tub gastric este bine să 
se facă din timp, când există riscuri 
asociate mai mici în scopul de a oferi 
un suport nutriţional stabil şi confortabil 
mai târziu, când alimentarea este mult 
mai dificilă.

• Se va discuta din timp și se va 
acționa adecvat în cazul 
insuficienței respiratorii ce poate 
amenința  viața; resuscitarea, 
intubația endotraheală în perioadele 
critice fără suport respirator în avans 
pot fi asociate cu probleme multiple, 
mai ales atunci când deciziile nu sunt 
luate din timp (în avans). Dacă este 
cazul, alte forme de suport respirator 
non-invazive ar trebui să fie introduse 
în timp.

• Decizia finală nu va fi amânată la 
nesfârșit, nu trebuie să fie o decizie 
neașteptată, care să provoace mai 
multă suferința aparținătorilor şi se va 
face cu consimțământul acestora. 
Îngrijirea se va face cu echipa 
multidisciplinară, va fi asigurat suport 
medical, psihosocial,  inclusiv suport 
spiritual.

• În situația în care se optează împotriva 
suportului ventilator se vor lua măsuri 
adecvate pentru mangementul 
dispneei terminale pentru a asigura 
comfortul pacientului și familiei; se 
pot folosi narcotice sub formă de 
nebulizator pentru a evita o mare parte 
din îngrijorarea că supradoza contribuie 
la moarte şi pentru a oferi confort 
pentru pacient.

29ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ



30

Registrul național unic al
pacienților cu amiotrofie

spinală



Ce este Registrul național
unic al pacienților cu
amiotrofie spinală?

Un registru naţional colectează
informaţii despre pacienţii care sunt
afectaţi de o condiţie particulară.

La noi în ţară există un Registru
Naţional pentru pacienţii cu AMS care
colectează date clinice şi genetice
despre pacienţii cu AMS cu mutaţie
confirmată la nivelul genei SMN1.

Cum vă puteţi înscrie?
Înscrierea este voluntară şi se va face
de către părinţi sau pacienţi. 
Pacienţii cu AMS sau părinţii acestora
se pot înscrie în registrul naţional prin
completarea unor documente. 

(mai multe detalii pe site)

www.amiotrofiispinale.ro 

De ce ar trebui un pacient cu
AMS să se înscrie în acest
registru?
Există câteva motive importante:

• pacienţii înregistraţi pot participa la 
studii clinice mult mai uşor.

• Pacienţii înregistraţi sunt informaţi 
despre rezultatele cercetărilor, cum 
ar fi tratamentele noi în AMS.

• Datele din registru ajută specialiştii 
cu informaţii în ceea ce priveşte 
prevalenţa, epidemiologia şi istoria 
naturală a bolii.

• Registrele naţionale pot ajuta la 
obţinerea urgentă de fonduri 
necesare pentru cercetare.

Pentru detalii vă rugăm să
contactaţi:
Dr N. Butoianu la adresa: 
nbutoianu@yahoo.com.

Asociatia părinţilor pacienţilor cu
AMS  "SMACARE",
Cod inregistrare fiscala 29396583, Iban
RON: RO84WBAN2511000019500047
Agentia Bucuresti 13 Spark, 
e-mail: asociatia-smacare@yahoo.ro
şi site-ul afiliat 
amiotrofie-spinala.ro.

Mai multe informaţii despre reţeaua 

treat NMD puteţi găsi la adresa:

www.treat-nmd.eu
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