
Primesc multe telefoane shi emailuri de la persoane cu traumatism vertebro medular
sau familiile lor. Este mai bine astazi, comparativ cu 1977 cand am avut primul meu
pacient cu TVM si a trebuit sa spun familiei ca nu putem face nimic. Asta este ce le

spun familiilor astazi:

Concentrativa pe problemele ce se pot rezolva. Aveti grija ca sa se administreze
methylprednisolone  in 8 ore dupa accident (acest medicament ar putea ajuta recuperarea cu
20%). Gasiti cel mai bun shi mai experimentat doctor. Daca maduva spinarii este compresata,
asigurati-va ca este decompresata cat mai repede cu putintza. Preveniti complicatiile insistand
pe un tratament agresiv al plamanilor, vezicii urinare si pielii. Incepeti recuperarea cat mai
repede cu putintza.

Recuperarea este regula si nu exceptia in cazurile TVM. Majoritatea pacientilor recupereaza
unele functii dupa un TVM. In medie pacientii cu leziune "completa" recupereaza 8% din
functiile pe care le-a pierdut, comparativ cu 21% daca iau tratament cu methylprednisol one.
Pacientii cu leziuni "incomplete" recupereaza 59% din functiile pierdute, comparativ cu 75%
cat recupereaza cei care iau methylprednisolone. Recuperarea ia mult timp si multa munca.
Multi pacienti recupereaza functiile in doi sau mai multi ani dupa le ziunea coloanei
vertebrale.

Nu pierdeti speranta . Majoritatea oamenilor de stiinta cred ca nu este o chestiune de "Daca",
ci o chestiune de "Cand" se vor gasi terapii pentru recuperarea mai multor functii in cazurile
de TVM. Sunt mai multe "Teste clinice"  (clinical trials), care experimenteaza cu diferite
metode de a recupera functii dupa o leziune. Cantariti bine riscurile si beneficiile innainte de a
participa la o asemenea test. Sa nu uitati ca terapiile se vor imbunatati si evolua in timp.

Ce sa intrebati doctorul?

Familiile si prieteni de multe ori nici macar nu stiu ce intrebari sa -i puna doctorului. Acestea
sunt unele intrebari care le-ati putea pune in primele ore dupa accident:

A fost administrat methylprednisolone?  Acesta este un steroid administrat in doze mari
(30mg/kg intravenos, urmat de 5,4 mg/kg/ora pentru o durata de 23 de ore daca este
administrat in primele 3 ore dupa leziune, sau o periaoda de 47 de ore daca este administrat
intre 3 si 8 ore dupa leziune). Nu trebuie sa inceapa sa f ie administrat daca au trecut 8 ore de
la momentul leziunii. "Teste clinice" (clinical trials) au aratat ca acest tratament ajuta
recuperarea cu aproximativ 20% cand este administrat intr -o perioada de 8 ore dupa accident,
dar nu ajuta cand este administra t la mai mult de 8 ore. Cu toate ca methylprednisolone nu
reprezinta o "vindecare", orice mica imbunatatire conteaza. Complicatiile sunt minime.

Care este nivelul si severitatea traumatimului vertebro medular?  Urmarile lezarii maduvei,
depind de nivelul si severitatea leziunii. Chirurgii determina "nivelul leziunii" dupa locatia
fracturii la nivelul coloanei. Aceasta poate fi diferita de "nivelul neurologic" determinat de



pierderea functiilor motoare si senzoriale. TVM -ul provoaca pierderea senzatiei si m iscarilor
voluntare sub nivelul lezat. Daca pacientul prezinta functii de simt sau motoare la momentul
internarii in spital, probabilitatea recuperari majore este ridicata.

A fost maduva spinarii decompresata?  Leziunea maduvei rezulta de obicei din cauza  fracturii
oaselor vertebrale care compreseaza (sugruma) maduva. O compresie continua a maduvei
accentueaza leziunea tesuturilor si reduce recuperarea functionala. Daca fractura este in zona
gatului sau segmentului cervical, tractiunea ar putea indrepta si  decompresa coloana
vertebrala. Fracturile din zona pieptului sau toracice, nu pot fi decompresate prin tractiune. O
interventie chirurgicala poate fi necesara pentru a decompresa si stabiliza maduva spinarii.

A fost inceputa anticoagularea?  Cheaguri de sange se pot forma in zona picioarelor si
migreaza catre plamani. Aceasta reprezinta o complicatie serioasa, si pote fi evitata prin
administrarea anticoagulantilor ca "heparin" sau "coumadin". De asemenea se poate sa fie
necesar sa se puna un filtru (filt ru Greenfield) la vena ce merge spre inima, pentru a opri
cheagurile de sange.

Ingrijirea plamanilor, vezicii si a pieli.

Leziunea coloanei vertebrale poate afecta respiratia si tusea. Dupa leziunea coloanei
vertebrale in zona cervicala poate fi necesa ra respiratia artificiala, iar aparitia pneumonia este
obisnuita. Leziunea coloanei vertebrale paralizeaza functiile vezicii de accea trebuie plasat un
cateter in vezica pentru a scurge urina. Presiunea continua cauzeaza rani ale pieli denumite
"decubiti". Pozitionarea cat mai comoda si schimbarea cat mai frecventa a pozitiei previne
aparitia acestora.

Cateva intrebari frecvente si raspunsurile la acestea.

Familia si prietenii adesea cauta pe internet si gasesc informatii care ii deruteaza, dar acestea
de cele mai multe ori nu sunt la subiect sau sunt contradictorii. Acestea sunt cateva intrebari
care se pun frecvent si raspunsurile rapide la acestea.

El/ea va recupera?

 Recuperarea este regula si nu exceptia dupa leziunea coloanei vertebrale. Probabi litatea de
recuperare este mai mare mai ales dupa leziuni "incomplete" ale coloanei vertebrale. Testele
clinice indica faptul ca daca o persoana are doar mici senzatii sau miscari in partea de jos a
leziunii la scurt timp dupa leziune, va recupera in medie  59% din functiile pierdute, iar daca
au primit o doza mare de methylprednisolone, ei vor recupera in medie 75% din functiile
pierdute. Pacientii admisi in spital fara functii senzoriale sau de miscare in partea de jos a
leziunii recupereaza in medie 8% di n functiile pierdute, dar vor recupera in medie 21% daca li
sa administrat methylprednisolone.

Cat va dura recuperarea?

Pentru recuperare este nevoie de o durata mai lunga de timp. Cele mai multe recuperari se fac
in primele 6 luni, dar multi pacienti c ontinua sa faca progrese pe durata unui an si mai mult.
Un sonfaj recent de pe forumurile Carecure, sugereaza ca 61% au recuperat functii si la un an
dupa accident. Intr-un alt sondaj, 16-18% dintre pacientii cu TVM "complet", au recuperat
functii la 3 ani si la mai mult de 3 ani dupa accident. Un studiu recent arata cum Christopher



Reeve si-a recapatat functii la peste 7 ani dupa accident. In concluzie, recuperarea si
progresele pot aparea in mai multi ani dupa accident.

Ce tratamente clinice experimental e sunt viabile?

Cateva studii medicale iau în considerare tratamentele care se aplică la două săptămîni după
accident. Acestea includ limfocite active (care e posibil să ajute la repararea măduvei
distruse), curenţi alternativi (pentru a stimula regenerarea) şi AIT -082 (un medicament care
stimulează factorii de creştere şi proliferarea celulelor stem). Studiul cu limfocite se limitează
la persoanele cu accident „complet” de coloană toracică şi necesită intervenţie chirurgicală.
Vă rog analizaţi cu atenţie riscurile şi bene ficiile studiului, inclusiv riscul de a muta o
persoană în alt centru.

Tratamentele trebuie aplicate la scurt timp după accident?

Câteva tratamente experimentale au scopul de a restaura funcţiile pierdute într -un accident
cronic al coloanei vertebrale,  când recuperarea e stabilă, la un an sau mai bine, după accident.
Acestea includ 4-aminopiridin (un medicament care creşte excitabilitatea axonilor
demielinizaţi), transplant de celule stem de la fetuşii de porc (celule stem de la porci) şi
translplant de celule gliale din teaca olfactivă (celule din mucoasa nazală sau din bulbii
olfactivi). Alte tratamente experimentale sunt planificate, inclusiv medicamente şi produşi
farmaceutici care blochează inhibitorii. Astfel, vor exista multe oportunităţi de a par ticipa la
studii clinice.

Ce este măduva spinării?

Poate părea o întrebare prostească dar, până când oamenii nu au un accident al măduvei
spinării sau nu cunosc pe cineva în această situaţie, majoritatea acordă puţină atenţie măduvei
spinării proprii. Majoritatea oamenilor nu cunosc diferitele părţi ale măduvei spinării, ce face
fiecare parte şi cum măduva transmite informaţii senzoriale şi motorii. Mulţi cred că măduva
duce informaţia ca un fir de telefon şi că ea poate fi reparată reconectând -o. Unii consideră
greşit că măduva este coloana vertebrală. În timp ce aproape fiecare ştie că accidentarea
măduvei duce la paralizie, mulţi nu sunt conştienţi că măduva controlează vezica urinară şi
intestinele, funcţiile sexuale, tensiunea sângelui, circulaţia p eriferică, transpiraţia şi
temperatura corpului. Măduva conectează creierul cu restul organismului. Măduva este
găzduită în coloana vertebrală osoasă care are 24 de segmente. Cele 7 vertebre de la gât
formează coloana cervicală (C1 – C7), 12 segmente ale pieptului sau toracelui (T1 – T12)
formează cutia toracică, cinci segmente lombare (L1 – L5) şi cinci segmente formează coada
sau vertebrele sacrale (S1 – S2). Corpul vertebral se află în faţa măduvei. Discurile sunt
localizate între corpurile vertebrale. F aţa măduvei este numită anterioară, în timp ce spatele e
numită posterioară. Laturile măduvei se numesc laterale. De reţinut că la animalele care merg
în patru picioare posterior este dorsal, iar anterior este ventral. Fiecare segment are patru nervi
(stîng şi drept, posterior şi anterior) care trimit şi primesc informaţii de la fiecare parte a
corpului. Nervii posteriori primesc senzaţiile, în timp ce nervii anteriori trimit semnale
motorii spre muşchi. De exemplu, segmentele C1 – C3 trimit şi primesc informaţii din spatele
capului şi de la gît, C4 acperă muşchii umărului şi deltoizi, C5 bicepşii, C6 extensorii
încheieturii mâinii, C7 tricepşii, C8 flexorii încheieturii mâinii, iar T1 muşchii de bază ai
mâinii. Nervii măduvei ies din coloana vertebrală prin tre segmentele osoase, prin deschideri
ale coloanei numite foramina. Există doar 7 vertebre cervicale, dar 8 ieşiri cervicale întrucât
pivoţii lui C1 se află între craniu şi C1.



Măduva este mai scurtă decât coloana vertebrală şi ocupă canalul medular de la nivelul
vertebral C1 până la L1. În general, segmentele vertebrale osoase sunt situate mai jos decât
nivelele măduvei. Măduva se termină imediat după vertebra L1 şi de la L1 până la vertebra S5
a coloanei vertebrale sunt prezenţi numai nervii măduvei. F inalul măduvei se numeşte conus.
Nervii situaţi mai jos de conus sunt numiţi cauda equina pentru că seamănă cu o coadă de cal.

Cum funcţionează măduva spinării?

Neuronii (celule nervoase) din creier, măduva spinării şi nervii periferici trimit axoni (f ibre
nervoase) în susul şi în josul măduvei prin tracturile măduvei. Aceste tracturi sunt numite
substanţă albă pentru că axonii sunt îmbrăcaţi cu o membrană numită mielină, iar mielina este
albă. În măduvă, substanţa albă este de obicei situată aproape de  suprafaţă, aranjată în câteva
coloane numite anterioare, posterioare şi laterale. Măduva conţine neuroni localizaţi în partea
de mijloc a acesteia. Zonele măduvei care conţin neuroni se numesc substanţă cenuşie.
Substanţa este mai abundentă în părţile în care măduva se conectează cu braţele şi picioarele,
numite „amplificările” cervical şi lombosacral. Măduva transmite semnale pentru senzaţii şi
ca să controleze mişcarea, ca şi respiraţia, vezica urinară şi intestinele, transpiraţia, tensiunea
sângelui, funcţiile sexuale, dar şi alte funcţii esenţiale ale organismului. Măduva conţine
circuite neuronale pentru reflexele care controlează toate aceste funcţii. Peste 20 de milioane
de axoni intră şi ies din măduva umană, organizaţi în tracturi spinale botezate conform sursei
şi destinaţiei lor. De exemplu, tractul spinal care conduce axonii de la cortexul cerebral la
măduvă se numeşte tractul corticospinal. În acelaşi fel, tractul care conduce axonii de la
nucleii roşii de la creierul mijlociu la măduvă este num it tractul rubrospinal. Tractul senzorial
care transmite durerea şi senzaţia de temperatură de la măduă la talamus este numit tractul
spinotalamic. Unele tracturi sunt botezate după poziţionarea lor. De exemplu, coloana
posterioară transmite informaţii sen zoriale de la pivoţii măduvei la creier.

Neuronii care trimit axonii la muşchi sunt numiţi neuroni motori, în timp ce neuronii care
trimit axonii la alţi neuroni sunt numiţi interneuroni. Neuronii motori şi interneuronii primesc
informaţii de la axonii descendenţi şi senzoriali. Când activăm input -ul senzorial spre măduvă
lovind un tendon, activitatea se întoarce la neuronii motori care comandă muşchiului acelui
tendon să se contracte. Acesta se numeşte reflex monosinaptic. Pentru a semnala muşchilor să
se mişte, creierul trimite informaţii direct la neuronii motori sau indirect, prin interneuroni,
care pot fie să excite, fie să inhibe alţi neuroni. Neuronii senzoriali conduc axonii de măduvă
spre creier. O parte din axonii senzoriali pleacă din neuronii n ervului periferal din ganglionul
senzorial posterior localizat exact în afara măduvei. Neuronii ganlionului senzorial posterior
conduc un axon în forma literei T spre corp şi acolo strâng informaţii, precum atingerea şi
mişcarea, în timp ce capătul celălal t intră în măduvă şi se ramifică. O ramificaţie intră în
materia cenuşie, unde activează neuronii motori, iar cealaltă urcă spre coloana posterioară
până la celulele creierului.

Ce înseamnă fractura de coloană?

Există multe idei eronate despre accident ele coloanei vertebrale care afectează şi măduva. De
exemplu mulţi oameni cred că după accident măduva situată în partea inferioară zonei afectate
moare. Alţii cred că măduva afectată este ca un fir de telefon tăiat şi poate fi reparată
reconectând capetele tăiate. O parte consideră că coloana este măduva. Chiar şi doctorii se
înşeală şi au idei greşite despre accidentele măduvei. De exemplu, mulţi doctori folosesc
frecvent cuvântul „trans-secţiune” referindu-se la măduva grav afectată. Cuvântul ar trebui s ă



fie folosit doar pentru situaţiile extrem de rare când măduva a fost tăiată şi capetele au fost
separate.

Afecţiunile măduvei deseori sunt rezultatul unor traume ale coloanei vertebrale. Oasele sau
discurile deplasate apasă pe măduvă. Traumatismele măd uvei pot apărea fără fracturi evidente
ale vertebrelor şi puteţi avea fracturi ale coloanei fără să fie afectată măduva. Pot fi şi
rezultatul întreruperii fluxului sangvin spre măduvă. Mulţi oameni pot avea traumatisme
uşoare ale măduvei fără să ne gândim că măduva este distrusă. De exemplu, peste un milion
de oameni pe an îşi „întind” gâtul în accidente de maşini; deseori au dureri, simt o slăbiciune
în zona gâtului şi îşi pierd sensibilitatea senzorială care poate dura multe zile şi chiar luni.
Atleţii care joacă fotbal sau alte sporturi de contact deseori suferă o pierdere temporară pe
care o numesc „înţepătură”, paralizie şi o pierdere senzorială timp de câteva minute sau chiar
ore. Uneori, oamenii pot să -şi accidenteze măduva fără nici o cauză evidentă,  situaţie ce
poartă numele de inflamaţie transversă.

Traumatismele măduvei sunt de obicei botezate după nivelul vertebral la care survin şi după
cel neurologic, ca şi după gravitatea acestora. Nivelele vertebrale sunt indicate de ce vertebră
osoasă a fost fracturată sau indică afecţiunea. Mai multe vertebre pot fi afectate. De exemplu,
un accident care face ca vertebra C5 să alunce relativ spre C4 poate fi numită o accidentare
C4/C5 pentru că apasă măduva din zona celor două vertebre. Nivelele măduvei nu corespund
obligatoriu cu nivelele coloanei. De exemplu, măduva C5 e localizată în segmentul vertebral
C4. Măduva se termină la nivelul vertebral L1 chiar dacă pivoţii continuă şi ies în continuare
prin segmentele vertebrale. Ani de zile nu a existat un mod  standard de a ne referi la nivelele
la care apăreau traumatismele măduvei. Chirurgii se refereau, în general, la traumatism prin
intermediul vertebrelor care erau afectate. Neurologii şi psihiatrii tind să se refere la nivelul la
care măduva este afectată  bazându-se pe pierderea neurologică. Neurologii identifică nivelul
traumatismului ca primul nivel al segmentului care indică pierdere motorie sau senzorială.
Psihiatrii însă, identifică nivelul la care a avut loc traumatismul de la cel mai jos nivel al
măduvei care prezintă funcţii normale motorii şi senzoriale.

Cum se clasifică traumatismele măduvei?

În 1990, Asociaţia Americană a Traumatismelor de Măduvă a propus un sistem de clasificare
uniform care are cinci categorii prezentate în Tabelul 1. Nivel ul motor este definit ca nivelul
la care muşchii cheie inervaţi de segmentul respectiv prezintă cel puţin 3/5 din forţa lor
normală. Nivelul senzorial este definit ca cel mai jos nivel al măduvei care încă mai prezintă o
inervare normală şi percepe senzaţi a de atingere. Dacă există un nivel al măduvei şi mai sub
nivelul minim unde nu mai există funcţii motorii voluntare sau funcţii senzoriale conştiente,
se consideră că persoana are un traumatism „complet” al măduvei. Din moment ce S5 este
nivelul inferior al măduvei care inervează sfincterul anal, o persoană care nu mai prezintă un
control voluntar al sfincterului anal sau nu îl mai simte prezintă un traumatism total. O
persoană care are controlul, sau senzaţie, anal are un traumatism medular incomplet. Uni i
oameni pot avea un traumatism total şi îşi păstrează funcţiile motorii sau senzoriale între
nivelul afectat şi S5. Aceasta se numeşte „zona de conservare parţială”. De obicei, nivelul
traumatismului medular şi gravitatea se stabileşte între 72 de ore şi 7 zile de la accident.
Remarcaţi că unii oameni pot prezenta pierderi neurologice la un anumit nivel al măduvei, dar
pot să-şi păstreze parţial funcţiile pentru cîteva sau chiar multe segmente.

Tabelul 1: Clasificarea neurologică a traumatismelor măduvei



A Nu se mai păstrează nici o funcţie motorie sau senzorială în ultimele segmente sacrale
B Funcţia senzorială se păstrează, dar nu şi cea motorie, în ultimele segmente sacrale
C Funcţia motorie e prezentă sub nivelul afectat, dar majoritatea muşchilor  cheie sunt <3/5
D Funcţia motorie e prezentă sub nivelul afectat, dar majoritatea muşchilor cheie sunt ≥3/5
E Funcţia motorie şi senzorială normală în muşchii cheie şi în piele

Unele tipuri de traumatisme ale măduvei au denumiri speciale.

• În „Sindromul Măduvei Centrale”, funcţiile braţului sunt mai afectate decât cele ale
picioarelor. Această situaţie paradoxală este atribuită avarieirii părţii centrale a măduvei.
Studiile recente ale acestui sindrom sugerează faptul că sindromul poate fi asociat c u
distrugerea tracturilor laterale ale măduvei.
• „Sindromul Brown-Sequard” se referă la traumatisme ce se limitează doar la o latură a
măduvei. Oamenii manifestă pierderea forţei şi a simţului atingerii la un picior, dar pierd
senzaţia de durere şi de temperatură la celălalt.
• „Sindromul măduvei anterioare” se referă la situaţia în care senzaţia se păstrează, dar funcţia
motorie este absentă mai jos de zona afectată.
• „Sindromul măduvei posterioare” se referă la situaţia în care funcţia motorie se păs trează în
absenţa celei senzoriale.
• „Conus Medullaire” se referă la traumatismul celui mai de jos punct al măduvei. Acesta
afectează ultimele segmente lombare şi sacrale ale măduvei.
• „Traumatismul Cauda Equina” se referă la situaţia în care afecţiune a se limitează la pivoţii
măduvei din jos de L1.

Cum se tratează traumatismul acut al măduvei?

Traumatismul acut al măduvei se referă la orele şi zilele de după accidentarea măduvei în
timpul cărora pot surveni deteriorări sau distrugeri de ţesut. La s curt timp după accident,
măduva deseori nu pare a fi serios afectată chiar dacă pot exista pierderi imediate ale
funcţiilor. Accidentul iniţiază o cascadă de răspunsuri chimice şi celulare care contribuie mai
departe la distrugeri ale ţesuturilor, inclusiv  inflamaţii, radicali liberi şi edeme. Măduva poate
fi comprimată în timpul acestei perioade. Comprimarea sau irigarea incompletă (fluxul
sangvin) a măduvei agravează traumatismul. Aceşti factori ai distrugerii progresive a
ţesuturilor pot şi trebuie să fi e înlăturaţi cât de repede posibil. Scopul traumatismului acut al
măduvei este de a stabiliza măduva pentru a preveni distrugerile în lanţ, de a salva cât de mult
ţesut posibil şi de a preveni complicaţiile traumatismului.

• Administrarea situaţiei de urgenţă. Primul obiectiv al administrării situaţiei de urgenţă a
traumatismelor de măduvă este de a stabili ventilaţia, respiraţia şi circulaţia. Măduva trebuie
imobilizată pentru a preveni şi alte traumatisme. Pacientul trebuie transportat rapid la cel mai
apropiat centru medical. Dacă tensiunea este mică, trebuie administrate lichide şi
medicamente corepsunzătoare pentru a menţine circulaţia sangvină la nivelul măduvei. În
traumatismele măduvei cervicale care afectează respiraţia, e necesară administrarea d e
oxigen. De obicei în vezică se introduce un cateter pentru a drena urina.

• Terapia cu methylpredinsolone. Pacientului ar trebui să i se administreze intravenos, cât de
repede posibil, o doză mare din steroidul methylprednisolone (30 mg/kg urmat de 5,4
mg/kg/oră timp de 23 de ore). Acest tratamente ajută la refacerea neurologică cu 20%. Dacă
medicamentul se administrează la 3 – 8 ore după accident, perfuziile ar trebui prelungite până



la 48 de ore. Dacă administrarea nu poate să înceapă în 8 ore, nu ar mai trebui să se mai dea
deloc, căci la mai mult de 8 de la accident nu mai ajută la refacerea funcţională.

• Decompresia măduvei. Dacă măduva este presată de vreun os sau disc, trebuie depuse toate
eforturile pentru a decompresa măduva cât de repede pos ibil. Traumatismele cervicale pot fi
deseori decompresate prin întinderea coloanei pentru a realinia corpul vertebrelor. Fracturile
de coloană toracală şi lombosacrală nu pot fi de obicei decompresate doar prin întinderea
coloanei. Poate fi nevoie de o intervenţie chirurgicală. Decompresia coloanei toracale şi
lombosacrale cere deschiderea cavităţii pieptului sau spaţiului retroperitoneal, implicând o
echipă de chirurgi. Unii chirurgi amână operaţia din acest motiv, mai ales la pacienţii cu
traumatism „total” de măduvă. Consider că traumatismele „totale” ar trebui tratate la fel de
agresiv ca şi traumatismele parţiale de măduvă.

Ce este spasticitatea şi durerea neuropatică?

Traumatismele măduvei deconectează creierul de măduva de sub zona afectată. Măduv a de
sub zona accidentată nu moare până când nu este afectată de încetarea fluxului sanguin
(ischemie). Măduva de sub zona afectată devine hiperactivă pentru că traumatismul întrerupe
nu numai conexiunile excitatorii, ci şi pe cele inhibitorii ale acesteia . Măduva de deasupra
zonei afectate poate deveni şi ea hiperactivă, producând senzaţii anormale.

• Spasticitatea şi spasmele. Reflexele pot fi hiperexcitabile în măduva inferioară izolată de
creier în urma traumatismului. Această hiperexcitabilitate a re flexelor se numeşte spasticitate,
inclusiv neuronii care asigură reflexele musculare pentru controlul feedback, reflexele mai
complexe precum reflexul de retragere, reflexele anti -gravitaţionale pentru controlul poziţiei
în picioare şi a diferitelor postur i şi a programelor locomotorii care controlează mersul şi
alergatul. Reflexele hiperactive pot fi prezente chiar şi când există controlul voluntar al
muşchiului. Spasmele sunt mişcări spontane multiple ale muşchilor. Spasmele pot apărea în
segmentele asupra cărora o persoană are un control limitat sau deloc şi pot fi suficient de
violente cât să arunce un individ din scaunul cu rotile. Durerea, infecţiile vezicii urinare şi
iritarea măduvei pot agrava spasticitatea şi spasmele. Un medicament numit baclofen se
foloseşte de obicei pentru a ţine sub control spasticitatea. În mod normal baclofen nu previne
spasmele dacă nu este folosit în cantităţi mari şi provoacă slăbiciune, iar musculatura devine
flască. Baclofen poate fi administrat direct în măduvă (puncţii ) pentru a trata spasticitatea
când dozele orale de 100-120 mg/zi sunt insuficiente. Câteva alte medicamente diminuează
spasticitatea, printre care clonidin şi tizanidin.

• Dysesthesia şi durerea. Senzaţiile anormale (dysesthesia) şi durerea neuropatică sunt
reversul medaliei spasticităţii şi spasmelor. Când măduva îşi pierde capacitatea de a
recepţiona intrările senzitive, neuronii senzitivi situaţi deasupra zonei afectate devine
hiperexcitabili şi pot genera senzaţii anormale şi durere. Aceasta este sim ilară cu „durerea
fantomă” ce apare după amputarea membrelor sau accidentele nervilor periferici. Durerea
neuropatică este deseori descrisă ca o „arsură” sau o „presiune”, implicând zonele care mai
prezintă foarte puţin sau deloc senzaţii. Poate surveni şi  în organele interne. Durerea
neuropatică poate fi asociată cu spasticitatea şi spasmele. Mulţi ani de zile, medicii nu au
recunoscut durerea neuropatică şi nu au tratat -o ca pe o durere psihogenică. Există câteva
terapii pentru reducerea durerii neuropati ce. De exemplu, Elavil poate reduce dizestezia. În
mod interesant cele mai promiţătoare terapii sunt medicamentele pentru epilepsie. De
exemplu Neurontin este un asemenea medicament care s -a raportat că reduce durerea
neuropatică administrat în doze foarte  mari. Studiile recente sugerează că medicamentele care



blochează receptorii, precum Dextrometorfan şi Ketamin pot şi ele folosite.

Atrofia şi învăţarea folosirii organismului

Datorită pierderii activităţii, după traumatismele de măduvă vertebrală pot surveni atrofi ale
muşchilor, oaselor şi pielii. În plus, părţi ale circuitului neuronal din creier şi coloana
vertebrală pot înceta.

• Atrofierea. Când nu sunt folosite părţi ale organismului, se instalează atrofia. De exemplu,
muşchii se diminuează, oasele pierd calciu şi îşi pierd tăria, iar pielea devine mai subţire.
Activitatea muşchilor, presiunea asupra oaselor şi contactul cu pielea previne atrofia. Chiar şi
mişcările pasive vor preveni atrofiera muşchilor şi la fibroză. Spasticitatea şi spasmele previn
atrofierea şi menţin mărimea normală a muşchilor. Nu este o idee atât de bună să se
administreze atât de multă medicaţie anti -spastică întrucât picioarele pot deveni flasce (nu
indică nici un semn de mişcare). Stimularea electrică (stimularea electr ică funcţională) poate
fi folosită pentru a activa muşchii ca să se poată pedala pe bicicleta medicală şi să se prevină
atrofierea muşchilor. Purtarea greutăţilor poate preveni micşorarea oaselor sau osteoporoza, în
timpul ce exerciţiile la domicil iu pe covoraşul de alergat pot opri avansarea osteoporozei.
Există multe medicamente care cresc cantitatea de calciu din oase. Fără exerciţii şi presiuni
asupra oaselor, asemenea medicamente pot face oasele mai casante fără să sporească
capacitatea acestora de suporta greutatea.

• Învăţarea capacităţilor organismului. Circuitele neuronale din măduva vertebrală se pot
întrerupte şi ele când nu sunt folosite. Traumatismul de măduvă vertebrală poate duce la o
perioadă prelungită de inactivitate. De exemplu, o persoană poate să nu meargă timp de multe
luni de zile după un traumatism de măduvă, iar aceasta poate întrerupe circuitele neuronale
necesare mersului. La începutul anilor ’90, câteva grupuri au scris că antrenamentul intensiv
ambulator poate restaura locomoţia independentă la mai bine de 50% dintre cei care au nişte
urme ale funcţiei senzitive sau motorii, dar nu au mers niciodată după accident. Suspendarea
unei persoane deasupra unui covoraş şi mişcarea manuală a picioarelor până când acestea
încep să păşească singure este una din metodele de recuperare ambulatorie. Multe dintre
centrele de recuperare din întreaga lume studiează aceste efecte ale mersului ajutat pe
covoraş.

Prevenirea atrofierii şi învăţarea capacităţilor organismului sunt scopuri imp ortante ale
recuperării. Învăţarea poate preveni recuperarea funcţiilor în ciuda terapiilor regenerative şi de
re-mielinizare. Unele programe de recuperare oferă programe intensive de antrenament motor
care previn sau inversează procesul de non -învăţare. Din nefericire, programele ambulatorii
intensive şi prelungite sunt foarte laborioase şi costisitoare. Diferite studii clinice se
desfăşoară pentru a determina parametrii optimi pentru greutatea la care trebuie să fie supuse
oasele, bio-feedback-ul şi alte forme de antrenament motor. Multe centre de recuperare din
SUA au programe de bio-feedback, la ce greutate să fie supuse oasele şi de stimulare electrică
funcţională.

Ce se întâmplă cu vezica urinară, intestinele şi funcţia sexuală?

Măduva vertebrală duce, de asemenea, semnale „autonome” care controlează presiunea
sângelui, circuitul sangvin, respiraţia, transpiraţia, vezica, intestinele, funcţia sexuale şi alte
funcţii autonome.



• Paralizia şi spasticitatea vezicii urinare. Traumatismul de măduvă par alizează vezica.
Trebuie folosit un cateter pentru a drena urina. Cateterele interne (ca de exemplu cateterul
Foley introdus prin uretră) sunt supuse unui risc mare de infectare. Folosirea intermitentă a
cateterului steril este recomandată, dar poate fi co mplicată de spasticitatea sau contraţiile
spontane ale vezicii. Contracţiile vezicii pot împinge urina în rinichi şi asta duce la distrugerea
acestora. Un medicament Ditropan stopează pasticitatea, dar are efecte secundare precum
uscarea gurii şi a ochilor. Alte abordări alternative sunt valabile, inclusiv tăierea sfincterului
aşa încât urina să fie drenată într -un cateter balon, dar acest lucru nu e potrivită pentru femei.
O soluţie care nu implică distrugerea sfincterului este plasarea unui cateter supra -pubic sau
crearea unui conduct intestinal de la peretele abdominal la vezică (procedura Mitrafanoff).

• Constipaţia şi incontinenţa. Intestinele de obicei operează fără prea mult control voluntar.
Traumatismul de măduvă vertebrală încetineşte activitatea  intestinelor şi lungeşte durata
tranzitului intestinal. Oamenii folosesc o varietate de stimulente şi supozitoare pentru a
facilita activitatea intestinelor. Incontinenţa intestinelor este o problemă serioasă, deseori
reducând activitatea socială şi dorin ţa de a lucra. O tehnică comună este de a stabili o rutină
de golire a intestinelor după un orar. Sfincterele artificiale sunt valabile, dar reuşitele în cazul
unor asemenea proceduri sunt limitate. Şi în final, iritaţiile tracturilor urinare şi anusului p ot
duce la indigestie, schimbări ale poftei de mâncare, vărsături, pietre la vezică şi alte probleme,
mai ales la cei cu traumatism de măduvă cervicală.

• Erecţia şi ejacularea. Majoritatea oamenilor presupun că traumatismele de măduvă elimină
posibilitatea funcţiei sexuale. Oricum, acest fapt nu e valabil pentru majoritatea celor
accidentaţi. Erecţia penisului este un reflex şi mulţi bărbaţi sunt capabili să aibe erecţii după
traumatism numai dacă acesta implică măduva inferioară sau nervii care controle ază erecţia.
Studiile recente sugerează că Viagra funcţionează în cazul persoanelor cu asemenea
traumatisme. Vibratoarele sau stimularea electrică pot fi folosite pentru a facilita ejacularea.
Datorită spasticităţii sfincterului sau coordonării slabe ale s fincterelor urinare, ejacularea are
loc deseori în vezică mai degrabă decât în afara acesteia. Oricum, o combinaţie între electro -
ejaculare şi colectare seminală este posibil ca aproape toţi masculii să ejaculeze. În timp ce
traumatismul de măduvă vertebra lă poate să interfereze cu ciclurile menstruale, o majoritate
vastă de femei tinere rămân fertile şi pot procrea.

În ce mod afectează traumatismul măduvei vertebrale pielea?

Traumatismul de coloană vertebrală reduce sau elimină definitiv senzaţia la nivel ul pielii din
jos de zona afectată. Întrucât oamenii nu se pot mişca şi nu simt, stau întinşi sau în şezut timp
îndelungat pe anumite părţi din organismul lor. Presiunea împiedică circulaţia sîngeului în
piele. Din cauza atrofierii muşchilor, ţesuturile ca re învelesc fundul se pot diminua. Absenţa
simţului, pierderea muşchilor şi perioadelor lungi de şedere în aceiaşi poziţie duc la
distrugerea pielii şi la apariţia echimozelor care sunt o ameninţare potenţială pentru viaţă, dar
pot fi prevenite.

Traumatismul diminuează presiunea sângelui în sânge. În mod normal, pielea răspunde la
presiunea aplicată asupra ei, la stimularea mecanică sau se inflamează în cazul unei presiuni
crescute a sângelui. Pierderea acestor reacţii nu numai că se adaugă la vulnerabilita tea pielii la
apariţia echimozelor, dar îi şi reduce capacitatea de a se vindeca. De acea, trebuie avută mare
grijă pentru a se preveni apariţia acestora, schimbând frecvent poziţiile în care pacientul stă şi
răsucindu-l mereu. Scaunele speciale care distr ibuie presiunea sunt folosite în cărucioare



pentru a preveni echimozele din regiunea sacrală. Regiunile vulnerabile, precum călcâiele
trebuie să fie acoperite. Dacă echimozele se extind, trebuie să se schimbe poziţia sau acestea
pot avansa pînă la pierderea pielii şi a ţesutului pînă la os. Echimozele trebuie ţinute curate
sau se vor infecta. La un moment dat se poate apela la chirurgie plastică.

Traumatismul de coloană vertebrală paralizează şi transpiraţia în derma situată sub nivelul
accidentat. Oamenii cu traumatism de coloană vertebrală pot să transpire mai mult în zonele
de deasupra zonei afectate, deseori partea superioară a toracelui şi faţa. Aceasta este o formă
de hiper-excitabilitate sau spasticitate. Nu e neobişnuit ca oamenii să transpire abunde nt pe o
parte a feţei, iar pe cealaltă nu. asemenea reacţii anormale pot apărea imediat sau mai tîrziu
după accident.

Traumatismul pune capăt răspunsului vascular care menţine presiunea sângelui când o
persoană se aşează sau se ridică. Vasele de sânge din intestine şi din picioare se contractă în
mod normal când o persoană se ridică, ca să împiedice sîngele să o ia înapoi. Când persoanele
cu traumatism de coloană se ridică pentru prima oară după accident, tenisunea lor arterială
poate scădea brusc. Asemenea  hipo-tenisuni posturale pot împiedica o persoană să se aşeze
sau să se ridice în timpul primelor săptămâni de la accident. Reacţiile vaselor de sînge se refac
în timp, dar pacienţii trebuie ridicaţi la verticală treptat, după câteva săptămîni de la
traumatism. Pierderea reacţiilor vaselor de sînge din picioare duce la tendinţa fluidului de a se
acumula în picioare când oameni stau în poziţie şezând mult timp. Edemele care pot apărea ca
urmare a acestui fapt pot fi prevenite într -o anumită măsură cu ajutoru l unor şosete speciale.

Ce înseamnă reflexele vegetative?

Sistemul nervos vegetativ deseori devine hiperactiv în cazul celor care au suferit un
traumatism de coloană vertebrală. Prin urmare, tensiunea va creşte de multe ori
(hipertensiune) cu accese sistol ice care depăşesc 200 mm Hg, puls scăzut (bradicardie) sau
ridicat (tahicardie), dureri de cap, colorarea în roşu a feţei, transpiraţie excesivă, hipertermie,
nas înfundat, băşicuţe, greaţă şi altele. Aceste manifestări pot apărea în mod spontan sau pot fi
declanşate de infecţii, dureri sau alte condiţii care stimulează sistemul nervos vegetativ. Când
sunt severe, aceste manifestări sunt o ameninţare pentru viaţă.

Tratamentul de urgenţă trebuie să se concentreze în primul rând pe identificarea cauzelor
potenţiale care pot fi scoase la iveală. Dacă episodul are loc în timpul manipulării
organismului, precum stimularea rectală, această activitate trebuie, desigur, oprită. Persoana
trebuie să stea în şezut şi să verifice dacă a avut loc un blocaj al vezicii uri nare. Dacă e
necesar, se introduce un cateter care să asigure drenajul.

Dacă nu se poate identifica şi elimina cauza, se pot folosi medicamente ca să ameliorăm
simptomele. Printre acestea enumerăm Procarida (un medicament care blochează calciul),
Nitroglicerina (un vasodilatator), Clonidine (anit hipertenisv) sau hidralazine (un
vasodilatator) pentru a reduce tensiunea. Persoanele cu traumatism de coloană ar trebui să
poarte cu ei instrucţiuni pentru personalul de la urgenţă lipsit de experienţă.

Cauzele pierderii reflexelor vegetative pot fi uneori mascate de traumatismul de coloană
vertebrală. De exemplu, infecţia vezicii urinare, pietrele la rinichi şi la vezică, crampele
intestinale, pietrele biliare, ulcerele gastrice, hemoroizii, eczemele, durerile de spate, fracturile
oaselor şi multe alte cauze potenţiale pot să nu fie resimţite de un individ din cauza
traumatismului vertebral, dar se pot manifesta vegetativ. Reflexele vegetative pot fi rezultat al



osificării heterotopice (fenomen prin care excrescenţ e osoase anormale şi dureroase apar la
nivelul şoldului şi altor oase).

Reflexele vegetative survin deseori în timpul activităţii sexuale, travaliului şi naşterii. Din
nefericire, reflexele vegetative asociate cu orgasmul şi alte activităţi sexuale sunt de seori
moderate şi controlabile cu ajutorul medicamentelor, dar obstreticienii ar trebui să fie
conştienţi şi pregătiţi să trateze femeile aflate în travaliu şi care manifestă reflexe vegetative.
Cei care prezintă asemenea reflexe neplăcute în timpul activi tăţii sexuale ar trebui să consulte
medicul pentru a primi medicaţia necesară (ca de exemplu nitorglicerina) ca să contracareze
unele dintre simptomele de dinaintea sau după activitate.

Există vindecare în urma traumatismului de coloană vertebrală?

Mulţi doctori le spun pacienţilor şi familiilor acestora că nu există recuperare în urma
accidentului. Nu este adevărat. Recuperarea este regula, şi nu excepţia, după un traumatism de
coloană vertebrală.

o Recuperarea pe segmente. Majoritatea pacienţilor recupereaz ă 1- 2 segmente sub
zona afectată, chiar şi după aşa numitele traumatisme „totale”. De exemplu, o
persoană cu traumatism C4/5 îşi pot pierde funcţiile muşchiului deltoid, dar şi -o pot
câştiga pe cea a bicepsului (C5), extensorii închieturii mîinii (C6) şi probabil chiar şi
tricepsul (C7) după câteva luni şi zonele de piele asociate.

o Recuperarea datorată metil -prednisolone. Studiile legate de traumatismele de
coloană vertebrală au arătat faptul că pacienţii cu traumatisme „complete” care nu au
primit doza maximă din medicamentul steroid metil -prednisolone şi-au recuperat în
proporţie de 8% din funcţiile motorii pe care şi le -au pierdut. Dacă au primit metil -
prednisolone în intervalul a 8 ore de la producerea traumatismului, şi -au recuparat cam
21% din ceea ce au pierdut. Spre deosebire de aceştia, cei care prezintă traumatisme
„parţiale” şi-au recăpătat în medie 59% din funcţiile motorii şi până la 75% din
acestea dacă au primit doze mari de metil -prednisolone.

o Recuperarea reflexelor posturale. Majoritatea celor care au suferit un traumatism de
coloană vertebrală cervicală sau de coloană toraciă superioară, iniţial, sunt incapabili
să-şi controleze musculatura trunchiului. Oricum, majoritatea îşi vor controla şi mai
bine trunchiul după luni sau ani de zile de l a traumatism.

o Mersul. Majoritatea pacienţilor cu traumatisme „parţiale”, îşi vor recăpăta abilitatea
de a sta în picioare sau de a merge. Mersul este mult mai rar dobândit după
traumatismele „complete”, dar totuşi pot surveni în 5% dintre cazuri. În anii ’ 80, mai
puţin de 40% dintre cei care s -au prezentat la spital prezentau traumatisme „parţiale”.
În anii ’90, peste 60% dintre traumatisme sunt „parţiale” şi astfel recuperarea
capacităţii de a se deplasa este mai mare decât mulţi cred.

Studiile efectuate pe oameni şi animale indică faptul că doar 10% din tracturile măduvei
vertebrale susţin funcţiile de bază, inclusiv locomoţia. Uneori oamenii pot să se deplaseze
chiar dacă o tumoare le -a afectat 90% din măduva vertebrală. Acest lucru se datorează
redundanţei şi plasticităţii măduvei vertebrale. Multiple tracturi spinale servesc funcţii
similare sau complementare.

Plasticitatea se referă la abilitatea axonilor de a se regenera şi de a crea noi conexiuni. Întrucât
secţiunile de măduvă vertebrală sunt rare, ma joritatea oamenilor au axoni care traversează



zona afectată. Acesta este motivul speranţei că şi cele mai uşoare regenerări ale măduvei vor
restaura funcţiile de bază.

Terapii experimentale pentru traumatismul de măduvă mai puţin grav

Câteva terapii experimentale sunt testate în programe experiment pentru traumatismele de
măduvă vertebrală în timpul primelor zile sau săptămâni după accident. Mai multe informaţii
sunt disponibile la Clinical Trial Forum de pe site-ul www.carecure.org.

o GM1, Sygen. În 1991, Fred Geisler şi colegii lui au anunţat că GM1 injectat zilnic
timp de 6 săptămâni de la accident îmbunătăţeşte funcţia locomotorie la 37 de
pacienţi. Firma producătoare Fidia Pharmaceutical a testat acest medicament în centre
experimentale mari, pe 800 de pacienţi, arătând că GM1 a acelarat recuperarea în
primele 6 săptămâni după accident, dar aceasta nu s -a extins şi în următoarele 6 – 12
luni. Reţineţi că acest studiu nu mai este valabil. Deşi medicamentul încă este
disponibil în Europa şi America de Sud, compania Fidia a fost cumpărată de altă
companie. Link (CareCure Forum (GM1))

o Transplanturile de leucocite activate. În 1998, Michael Schwartz de la Weizmann
Institute a anunţat că leucocitele activate obţinute din s înge şi transplantate în măduva
vertebrală îmbunătăţesc recuperarea funcţională la şobolani. Compania Proneuron a
iniţiat faza 1 a studiilor clinice pentru a evalua fezabilitatea şi siguranţa
transplanturilor de leucocite la persoanele cu traumatism medula r. Rapoartele
preliminarii au sugerat că tratamentul este sigur şi fezabil. Toţi pacienţii prezentau
traumatism  medular „complet”al coloanei toracice şi au beneficiat de transplanturi de
leucocite timp de 2 săptămâni după accident. Trei din opt pacienţi ş i-au recuperat
unele funcţii, mai mult decât procentul de 5% aşteptat. Această primă fază a studiului
s-a continuat la spitalul Erasmus din Bruxel, Belgia. Faza 2 a studiului e plănuită să
înceapă în centrele din Statele Unite, inclusiv în spitalul Denver şi Mt. Sinai din New
York. Mai multe informaţii sunt disponibile la Clinical Trial Forum(Macrophage)  de
pe site-ul www.carecure.org.

o Stimularea electrică (curent alternativ). În 1999, Richard borgens şi colegii săi de la
Universitatea Purdue au anunţat că curenţii alternativi aplicaţi pe măduva unui cîine
stimulează regenerarea şi recuperează funcţiile cîinilor care au suferit traumatisme ale
măduvei. La Universitatea Purdue a început un studiu pe cei care aveau 2 să ptămâni
de la accident. Mai multe informaţii sunt disponibile la  CareCure Forum (AC Stim) de
pe site-ul www.carecure.org.

o AIT – 082 (Neotrofin). Acesta este un analog al guanozinei (component al guaninei şi
zahărului) care poate fi administrat pe cale orală şi despre care s -a consemnat că
sporeşte neutrofinele sau factorii de creştere neurală din creier şi măduva vertebrală.
Acest medicament a fost testat pe pacienţii cu Alzheimer. Studiile experimentale au
început la Ranchos Los Amigos din Downey (CA), Spitalul Gaylord din Wallingford
(CT) şi Spitalul Thomas Jefferson din Philadelphia. Tratamentul trebuie început în
cele 2 săptămâni de la accident. Mai multe informaţii sunt disponibile la  CareCure
Forum (AIT – 082) de pe site-ul www.carecure.org.

Terapii experimentale pentru traumatismele medulare cronice

Cîteva teste sunt verificate în experimente clinice pentru cei cu traumatism medular cronic, de
exemplu, persoanele ale căro r recuperare neurologică s -a stabilizat la un an sau mai mulţi
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după accident. Multe alte tratamente sunt luate în considerare pentru studii clinice (vezi
articolul despre Progrese în Terapiile de Traumatism Medular – 25 noiembrie 2002).

o 4 – aminopiridine (4 – AP). Acest medicament este o moleculă mică care blochează
canalele ce blochează potasiumul din fibra nervoasă. Compania Acorda Therapeutics
desfăşoară, în mai multe centre de cercetare, a treia fază a studiului pe cei care au mai
mult de un an şi jumătate de la traumatismul medular „parţial”. Medicamentul poate
îmbunătăţi capacitatea de conductibilitate a axonilor demienilizaţi din măduvă, iar
rezultatele testelor preliminare indică faptul că medicamentul poate reduce
spasticitatea şi îmbunătăţi funcţii le motorii sau senzoriale cam într -o treime din
cazurile cu traumatism medular cronic. Mai multe informaţii sunt disponibile la
CareCure Forum (4 – AP) de pe site-ul www.carecure.org.

o Transplanturi de celule stem din fetuşi de porc. Celulele stem embrionare au atras
atenţia foarte mult. Câteva studii privind transplantul de celule stem umane au fost
desfăşurate în Suedia, Rusia şi Statele Unite, relevând faptul că celulele stem
transplantate vor fi grefate în măduva umană. Parţial datorită lipsei de disponibilitate a
celulelor, primul şi singurul studiu experimental cu celule stem pentru traumatismele
medulare din Statele Unite a folosit  celule stem din fetuşi de porc. O primă fază al
unui studiu al Universităţii Was hington din St. Louis (MO) şi Albany Medical Center
din Albany (NY) a transplantat celule stem obţinute de la fetuşi de porc, tratate cu
anticorpi pentru a reduce reacţiile de respingere ale sistemului imunitar. Sponsorizat
de Diacrin, acest studiu are scopul de a face teste pe 10 pacienţi. Mai multe informaţii
sunt disponibile la CareCure Forum (Diacrin) de pe site-ul www.carecure.org.

o Transplanturile de celule gliale naso -faringeale. Aceste celule (OEG) îşi au orig inea
în nervul olfactiv şi în bulbul olfactiv. Din acest motiv se consideră că nervul olfactiv
se renegerează continuu la adulţi. Celulele OEG se formează în mucoasa nazală şi
migrează în sus, pe nerv, spre bulbul olfactiv. Câteva laboratoare au indicat fa ptul că
transplantul de celule OEG facilitează regenerarea măduvei. Trei studii experimentale
au demarat în Lisabona (Portugalia), Brisbane (Australia) şi Beijing (China). În
Lisabona se fac transplanturi de celule din mucoasa nazală obţinute de la pacient  în
măduvă. În Brisbane, se fac culturi de celule OEG din mucoasa nazală pe care le
transplantează apoi în măduvă. În Beijing, se obţin culturi de celule OEG din bulbul
olfactiv al fetuşilor umani şi îi transplantează în măduvă. Mai multe informaţii sunt
disponibile la CareCure Forum (Brisbane)  şi CareCure Forum (Beijing) de pe site-ul
www.carecure.org.
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