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CENTRU DE EXPERTIZĂ PENTRU BOLI RARE 
NEUROLOGICE



AMIOTROFIA SPINALĂ

Boală genetică: afectarea genei SMN 1 de pe 
crz 5 ( 5q11.2- 13.3) 

Deleție exon 7 +/- 8  gena SMN1

Degenerarea neuronilor motori din coarnele 
medulare  anterioare + nervii cranieni

Slăbiciune musculară progresivă



AMIOTROFIA SPINALĂ

Transmitere AR



AMIOTROFIA SPINALĂ

Avem 2 gene SMN : SMN1 + SMN2

- gena SMN1 → Proteina funcțională SMN 

- gena SMN2 → % mic de prot. funcțională cu lungime N 



DIAGNOSTIC

Medicul de familie/ Pediatru:     
Suspiciune clinică

Îndrumare către NEUROLOG: menține 
suspiciunea testare genetică
deleție exon 7 și 8 gena SMN (crz 5 q)



AMIOTROFIA SPINALĂ



STANDARD DE INGRIJIRE

• 1. Diagnostic și genetică

• 2. Terapie fizică și reabilitare

• 3. Îngrijire ortopedică

• 4. Nutriție

• 5. Îngrijire respiratorie

• 6. Îngrijire acută în spital

• 7.  Alte organe și sisteme implicate

• 8. Tratament medicamentos

• 9. Etică și îngrijire paliativă



MANAGEMENT 
MULTIDISCIPLINAR



MANAGEMENT MULTIDISCIPLINAR

Echipa multidisciplinară condusă de      NEUROLOG 

+ FAMILIE

Scop

 îngrijire PROACTIVĂ

 tratament adecvat

 monitorizarea progresiei bolii

 evitarea/întârzierea complicațiilor



TRATAMENTUL MEDICAMENTOS 

• Disponibil in prezent:

- nusinersen ( SPINRAZA)

- onasemnogene abeparvovec (ZOLGENSMA)

- risdiplam (EVRYSDI)

!!!! Inițierea cât mai precoce a terapiei-stadiul pauci simptomatic
SCREENING NEONATAL !!!!



TRATAMENT

Program național
• NUSINERSEN (SPINRAZA)- aprobat de FDA in 23.dec 2016 ( NN →adult)

1 Iunie 2017 - aprobat EMA !!!!

Prima adm in Ro- oct 2018

Prima adm in Sp. Gomoiu: ian 2019

Oligonucleotidă antisens ce modifică pre-mRNA SMN2 (↑ incluzia ex 7)→ proteină 
SMN cu lungime N

adm: inj intratecală → necesită unități medicale cu infrastructură corespunzătoare 
pentru administrare și urmărire postprocedurală

Cost foarte mare!!

Decontat integral de către CNAS pentru TOȚI pacienții eligibili !!!!



TRATAMENT

• ZOLGENSMA (Onasemnogene abeparvovec)

Aprobat FDA in mai 2019

Aprobat conditionat EMA in mai 2020

Aprobat in Ro: posibil iulie 2022??

Terapie genică (înlocuirea genei SMN1 cu ajutorul unui vector viral AAV9)

Adm:  intravenos, PRIZĂ UNICĂ

Preț   ~ 2,1 mil $!!!!!



TRATAMENT

•RISDIPLAM (EVRYSDI)

moleculă mică care modifică gena SMN2 și determină creșterea 
nivelului de proteină SMN la nivelul sistemului nervos

Aprobat FDA- aug 2020

Aprobat EMA- martie 2021

Administrare orală, zilnică



NUSINERSEN (SPINRAZA)-EXPERIENȚA 
SPITAL GOMOIU



NUSINERSEN (SPINRAZA)-EXPERIENȚA SPITAL 
GOMOIU

• PRIMA administrare- ian 2019

• În PREZENT- 15 pacienți în tratament + 1 pacient AMS1 nou 
diagnosticat

•  ADAPTARE
 TOȚI au continuat tratamentul

Perioada de pandemie 
COVID 19



TERAPIE FIZICĂ ȘI REABILITARE

 Extrem de importantă pentru:

 pentru prevenirea deformărilor osteoarticulare

 creșterea toleranței la poziționare

 menținerea, îmbunătățirea și susținerea mobilității  

 centre de kinetoterapie închise 
 bazine de înot închise

Serios afectată de situația epidemiologică



TERAPIE FIZICĂ ȘI 
REABILITARE

Adaptată vârstei 
și  nivelului funcțional



EVALUAREA EFICACITĂȚII
• Scale funcționale:

oEvaluarea funcției motorii globale: - CHOP-INTEND ( AMS tip 1)

- HINE 2 ( copil mic)

-HFMSE (AMS tip 2 și 3)

oEvaluarea abilităților funcționale (non-ambulanți)- EK2

oEvaluarea funcționalității mb sup (non-ambulanți)-RULM

oTestul de mers 6 min( ambulanți) - 6MWT

• Evaluare completată cu ajutorul filmelor de la parinți !!



MANAGEMENT ORTOPEDIC

• Probleme: 

Deformarea coloanei vertebrale

Deformarea toracică

Instabilitatea șoldurilor

Contracturi ligamento-articulare

Fracturi



MANAGEMENT ORTOPEDIC



DISPOZITIVE POSTURARE



MANAGEMENT NUTRIȚIONAL, AL 
TULBURĂRILOR GASTROINTESTINALE ȘI 
DE DEGLUTIȚIE

Probleme:

 tulburări de deglutiție

 disfagie

 disfuncție gastrointestinală

 dificultăți de control al greutății



MANAGEMENT NUTRIȚIONAL, AL TULBURĂRILOR 
GASTROINTESTINALE ȘI DE DEGLUTIȚIE

Pediatru+ Gastroenterolog+Chirurg:

• Intervenție proactivă » alimentație prin gavaj/ gastrostomă

• Tulburari funcționale GI (constipație) » dietă+ probiotice+ 
medicație pt reglarea motilității

• Risc de osteopenie + fracturi → supliment Ca, vit D



MANAGEMENT PULMONAR

• Evaluare clinică:- puls oximetrie

- ASTRUP

- polisomnografie

- probe funcționale respiratorii

» tulburare respiratorie de somn

» momentul inițierii ventilației noninvazive(VNI)



MANAGEMENT PULMONAR

• Polisomnografie



MANAGEMENT PULMONAR

Cough assist
VNI



MANAGEMENT 
PSIHOSOCIAL

Dificultăți:

 izolare socială:  
risc crescut de IACRS în colectivitate
deficit motor nevoi speciale 

asistență permanentă

 tulburări emoționale : anxietate, depresie, 
integrare dificilă în grupuri 

probleme financiare

……



MANAGEMENT PSIHOSOCIAL

• Încurajarea integrării copilului în colectivitate

• Profesori de sprijin

• Psihoterapia copilului și a familiei

• Comunități de pacienți



MANAGEMENT PSIHOSOCIAL

• Dificil pentru copii + părinți!!! 

distanțare socială
întreruperea școlii
întreruperea legăturilor cu prietenii/colegii

Pandemia 
COVID 19



MANAGEMENT PSIHOSOCIAL

Alternative:

Școală online

 Rețelele de socializare, jocurile in rețea

 Ședințe de psihoterapie prin videoconderință



AMS  boală rară pentru care există tratament

Inițierea cât mai PRECOCE a tratamentului evoluție mai bună-

SCREENING NEONATAL!

Progresele sunt diferite de la un pacient la altul

Îgrijirea multidisciplinară este esențială

Scolioza face dificilă administrarea intratecalăprofilaxia

deformărilor coloanei vertebrale vs chirurgia scoliozei

Managementul psihosocial-important pentru evoluția pe termen lung

FAMILIA – pionul principal
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