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REZUMAT
Numărul pacienţilor traumatizaţi vertebromedular continuă să reprezinte o provocare pentru recuperarea 
neuromotorie. Urmările sunt tulburările de sensibilitate şi de motilitate care duc la diferite grade de invalidita-
te. În acelaşi timp, excesele alimentare/de produşi toxic nutriţionali sau alţi factori agresori (infecţii de tract 
urinar, unghii încarnate, disreflexia autonomă etc.) pot tulbura funcţionarea sistemului nervos central până la 
declanşarea crizelor convulsive generalizate secundare (ce pot afecta sever stilul de viaţă al pacienţilor). Din 
toate aceste motive, este foarte important studiul atent al evoluţiei pacienţilor traumatizaţi vertebromedular şi 
al stilului lor de viaţă premergător evenimentelor traumatice. Autorii vor prezenta evoluţia complexă şi dificilă 
a unui caz de tetraplegie incompletă postraumatică (tratată conservator din punct de vedere neurochirurgi-
cal).
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ABSTRACT
The number of spinal cord injury patients continues to be a challenge for neuromotor recovery. Consequenc-
es are sensitivity and motility disorders which leads to different invalidity degrees. At the same time, food 
excesses/of nutritional toxic products or other aggresive factors (urinary tract infections, ingrown nails, auto-
nomic dysreflexia and so on) can disturb central nervous system functions up to secundar generalized sci-
zures trrigering (which can severly affect the lifestyle of patients). For all these reasons, is very important to 
study carefully the evolution of spinal cord injury patients and their lifestyle precursor traumatic events. The 
autors will prezent the complex and difficult evolution of a case with incomplete posttraumatic tetraplegia 
(treated neurosurgical conservately).
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INTRODUCERE

„Epilepsia reprezintă un ansamblu de tulburări 
neurologice caracterizate de modificări recurente şi 
paroxistice determinate de anomalii ale activităţii 
cerebrale“ (1). Epilepsia are o prevalenţă de aproxi-
mativ 0,5-2% în populaţia generală (1). Este consi-

derată o boală incurabilă, dar tratabilă prin diverse 
metode terapeutice (medicamentoase/chirurgicale) 
şi printr-un stil de viaţă corespunzător.

Cele mai multe crize epileptice sunt idiopatice 
(2). Însă există mai multe afectări funcţionale ence-
falice (exceptând urmările traumatismelor cranio-
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cerebrale) care pot fi „anunţate“ prin manifestări 
convulsivante – în caz de: tumori cerebrale (primi-
tive sau metastatice), infecţii ale sistemului nervos 
central (meningite bacteriene, virale, parazitare 
etc.) (3), encefalopatii metabolice endogene (ure-
mia, hiper/hiponatremia (4), tireotoxicoza, hipo/
hiperglicemia, hipomagnezemia (4), hipocalcemia 
(4)), anumite tratamente medicamentoase (doze 
mari de penicilină (5), aminofilină (6), cefepima 
(7), imipenem (8), ganciclovir (9), antiaritmice 
(10), izoniazida (11), ciclosporina (12), antipsihoti-
ce (13) etc.), stopul cardiorespirator resuscitat, bo-
lile cerebrovasculare, bolile autoimune (cum ar fi 
encefalita limbică) (14), etilismul cronic (15). Sunt 
descrise şi crizele de abstinenţă după încetare ad-
ministrării de barbiturice, benzodiazepine sau alco-
ol etilic (la etilici cronici) (15). Crizele imediate ce 
însoţesc sindromul de abstinenţă la etanol trebuie 
deosebite de crizele din epilepsia etanolică.

Alcoolul este un drog sedativ-hipnotic care inhi-
bă sistemul nervos central, acţionând pe aceeaşi re-
ceptori ca şi nicotina, pe complexul receptor benzo-
diazepine-GABA-A clorid (al căror răspuns îl scade 
compensator în etilismul cronic), pe receptorii 
NMDA (al căror număr îl creşte în abuzul cronic de 
etanol) (16). Consumul constant de etanol şi seda-
rea cronică consecutivă duc la un răspuns cerebral 
contradictoriu (în încercarea de a restabili homeos-
tazia): scad receptorii GABA-A (cu efect inhibitor 
funcţional cerebral) şi cresc neurotransmiţătorii ex-
citatori corticali (norepinefrina, dopamina, epine-
frina, serotonina) care favorizează toleranţa la eta-
nol şi pot intensifica crizele tonico-clonice (17). 
Epilepsia etanolică reprezintă un sindrom convulsi-
vant apărut după consumul îndelungat şi excesiv de 
alcool etilic (18). Consumul excesiv de etanol de-
termină modificări ale creierului care duc la creşte-
rea toleranţei la alcool şi devin un trriger pentru 
crize convulsive (19).

Traumatismele vertebromedulare reprezintă ca-
uza unui deficit plegic, cu pierderea temporară sau 
permanentă a controlului nervos asupra unui terito-
riu somatic şi vegetativ. În fiecare an, în Europa, 
aproximativ 11.000 de pacienţi, iar în SUA – apro-
ximativ 12.000 de pacienţi suferă plegii posttrau-
matice. Majoritatea pacienţilor care suferă TVM 
este reprezentată de bărbaţi tineri (75% în Europa şi 
77,8% în SUA) în vârstă de aproximativ 33,4 ani 
(în Europa) şi de 39,5 ani (în SUA) (20). Mecanis-
mele apariţiei tulburărilor motorii/ senzitive sunt 
consecutive leziunilor medulare primare şi secun-
dare. Imediat după TVM se produc leziuni primare 
prin dislocarea canalului ependimar, contuzie me-
dulară, urmată de necroză hemoragică centromedu-

lară şi distrugere axonală centrifugă. Leziunile se-
cundare sunt consecinţa ischemiei locale care 
declanşează cascade fiziopatologice ce se autoîn-
treţin în „cercuri vicioase“. Pacienţii cu etilism cro-
nic prezintă – ca factor de observaţie rezultat din 
experienţa cazurilor noastre – o evoluţie şi un pro-
gnostic ale leziunii mielice evident mai favorabile 
in raport cu pacienţii similari neconsumatori de eta-
nol. 

PREZENTARE DE CAZ

Vă prezentăm cazul unui pacient, S.I., în vârstă 
de 57 de ani, internat în Clinica de Recuperare Ne-
uroMusculară a SCUBA în perioada 06.06.2016-
07.07.2016, pentru recuperarea neuromotorie a 
unei tetraplegii incomplete spastice cu nivel neuro-
logic C4.

Din antecedentele personale patologice ale paci-
entului am reţinut: hipertensiune arterială esenţială, 
psoriazis cutanat, tabagism cronic (8 pachete-an), 
consum etanolic cronic (aproximativ 2 litri bere/zi 
şi 500 ml ţuică/zi), o criză convulsivă tonicoclonică 
generalizată (în 2009), un episod de cădere de la 
propriul nivel în condiţii de abuz etanolic (şi ale 
unei crize epileptice generalizate) soldat cu un tra-
umatism craniocerebral minor şi un traumatism 
vertebromedular cervical (edem medular C3-C6, 
hernie de disc C4-C5, protruzii discale C5-C7 şi 
sindrom centromedular Schneider tratate conserva-
tor din punct de vedere neurochirurgical) în data de 
05.04.2016 (Fig. 1).

Examenul clinic la internare a arătat un pacient 
cu stare generală bună; normoponderal (IMC= 
23,93 kg/m²); cu tegumente uşor palide, cu leziuni 
psoriazice (la nivelul tegumentelor feţei şi mem-
brelor şi la nivelul unghiilor); cu un torace longilin, 
cu TA=140/70 mmHg, AV=68/min, ritmic; cu ab-
domenul meteorizat, mobil cu respiraţia, nedure-
ros, tranzit intestinal încetinit (în scutec pentru 
adulţi), marginea inferioară a ficatului la aproxima-
tiv 1,5 cm sub rebordul costal, splina nepalpabilă; 
prezentând micţiuni spontane (în scutec pentru 
adulţi).

La examenul neuro-mio-artrokinetic, pacientul 
s-a prezentat imobilizat la pat, incapabil să realize-
ze independent transferurile; cu hipertonie muscu-
lară la nivelul tuturor membrelor, cu un control pro-
ximo-intermedio-distal bun al ambelor membre 
inferioare, un control bun proximo-intermediar al 
ambelor membre superioare şi un control distal 
slab al ambelor membre superioare, reflexe osteo-
tendinoase vii bilateral, Babinski bilateral; hipoes-
tezie C4 (pentru sensibilitatea tactilă – epicritică, 
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termică, dureroasă şi propioceptivă). Iar la exame-
nul coloanei vertebrale s-au constatat: un sindrom 
vertebral static (cu atitudine cifotică toracală), un 
sindrom vertebral dinamic (din cauza durerilor apă-
rute la mobilizările coloanei toracolombare), un 
sindrom musculoligamentar (relevat de spasticita-
tea musculatură paravertebrală cervico-toraco-lom-
bo-sacrată bilaterală) şi un sindrom neuroradicular 
(prin tetraplegia incompletă cu nivel neurologic 
C4).

Scalele standardizate de evaluare ale pacientului 
au arătat astfel: scala AIS D (American Spinal 
Association Impairment Scale: scor motor 82, scor 
al sensibilităţii protopatice 58 şi al sensibilităţii epi-
critice 58); scala spasticităţii Ashworth 2 (pentru 
membrele superioare) şi 4 (pentru membrele inferi-
oare); scala Penn a spasmelor musculare 1; scala 
FIM (Functional Impairment Measure) 63 la inter-
nare şi 106 la externare; scala QOL (Quality of 
Life) 82 la internare şi 98 la externare.

Din punct de vedere paraclinic, pacientul a pre-
zentat următoarele caracteristici: uşoară uremie 
(uree = 46 mg/dl), sindrom anemic uşor (hemoglo-
bina = 11,93 mg/dl, hematocrit = 34,89%), trombo-
citopenie (trombocite=127.160/μl), uşoară hiperu-
ricemie (acid uric = 8 mg/dl), sindrom de citoliză 
hepatică moderat (GGT=87U/l), hipomagnezemie 
(magneziu = 1,7 mg/dl), hipertrigliceridemie (tri-
gliceride = 223 mg/dl), sindrom biologic inflama-
tor marcat (VSH = 80 mm/h, fibrinogen = 679,353 
mg/dl).

La examinarea electroencefalografică a fost de-
scrisă o activitate bioelectrică normovoltată, nor-

moreactivă, cu ritm α posterior subdominant, slab 
moderat. Pe acest fond, a fost notată o incidenţă 
crescută de unde teta izolate sau grupate în salve 
scurte bicentral predominant în emisferul stâng 
(Fig. 2).

În acest context, diagnosticul stabilit a fost: te-
traplegie incompletă AIS D cu nivel neurologic C4 
post politraumatism prin cădere de la propriul nivel 
(05.04.2016), soldat cu TCC minor, TVMC (tratat 
conservator); HTA esenţială grad I; psoriazis; crize 
convulsive generalizate tonicoclonice (în tratament 
antiepileptic); etilism cronic; sindrom biologic in-
flamator semnificativ; sindrom anemic uşor; trom-
bocitopenie; lacunarism cerebral.

Pe parcursul internării, pacientul a efectuat un 
tratament medicamentos (cu antiepiletice, hipoten-
soare, neurotrofice, antibiotice, antiagregante pla-
chetare), a efectuat ergoterapie şi un program kine-
toterapeutic adecvat (a efectuat gimnastică pasivă, 
pasivo-activă cu rezistenţă, a exersat transferurile, 
a fost mobilizat progresiv cu patul, la marginea pa-
tului şi în fotoliul rulant, a efectuat exerciţii la bici-
cleta electrică, a exersat mersul între bare paralele, 
cu cadru mobil şi cu cadrul fix, a mers cu sprijin în 
cârje canadiene, a urcat şi a coborât trepte). Pacien-
tul a prezentat o evoluţie lent favorabilă din punct 
de vedere clinico-funcţional, externându-se în stare 
clinică ameliorată (Fig. 3).

DISCUŢII

Am prezentat evoluţia clinicofuncţională a unui 
pacient (internat în clinica noastră) prezentând un 

FIGURA 1
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Prognosticul pacientului este unul favorabil, în 
condiţiile încetării consumului etanolic; cu respec-
tarea tratamentului medicamentos şi cu efectuarea 
zilnică a programului de gimnastică recuperatorie 
deprins în cadrul internării în Clinica de Recupera-
re Neuromotorie a SCUBA.

Complicaţiile pe care le-ar putea suferi pacien-
tul sunt: deposturări prin creşterea spasticităţii, re-
petare crizelor convulsive şi evenimente cerebro-
vasculare acute prin nerespectarea indicaţiilor me-
dicamentoase şi igienodietetice.

Un element foarte interesant ce merită ample 
dezvoltări (al căror loc nu este în cadrul prezentei 
lucrări) se referă la relaţia dintre statusul neurobio-
logic consecutiv etilismului cronic şi evoluţia post-
lezională mai favorabilă la consumatorii cronici de 
etanol în caz de traumatism medular (studiu în lu-
cru).

CONCLUZII

Traumatismele vertebromedulare, crizele epi-
leptice necontrolate terapeutic şi abuzul (cronic 
sau/şi acut) reprezintă grave probleme de sănătate 
publică. Cazul pacientului de faţă este semnificativ 
şi datorită faptului că este o sumă acestor importan-

FIGURA 2

FIGURA 3

traumatism vertebromedular cervical produs în 
contextul unei crize de pierderea cunoştinţei pe 
fondul abuzului etanolic.
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te probleme de sănătate publică, ce pot fi prevenite 
printr-un stil de viaţă echilibrat şi prin respectarea 
indicaţiilor medicale. 

În acelaşi timp, acest caz este reprezentativ pen-
tru constatările din clinica noastră în ceea ce priveş-
te anumite condiţii de evoluţie favorabilă a trauma-
tizaţilor vertebromedulari. Astfel este aproape 

frapant faptul observaţional privind diferenţa între 
pacienţii cu etilism cronic şi cei fără un consum 
semnificativ de etanol. 

Am constat că pacienţii consumatori etanolici 
au o evoluţie mai blândă după traumatismele verte-
bromedulare faţă de neconsumatori. Am iniţiat un 
studiu doctoral pentru elucidarea acestor dileme. 
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