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Toxina botulinicå
o speran¡å în lupta cu paralizia
cerebralå
– Botulinum Toxin a hope in fighting cerebral palsy –

M

ajoritatea celor peste 500 de
copii cu paralizie cerebralå
trata¡i cu toxina botulinicå în
România pânå acum au prezentat o ameliorare semnificativå dupå terapie. Acest tratament a devenit
o alternativå la interven¡ia chirurgicalå, care nu
este indicatå la copiii mai mici de ¿ase ani.
Constantin Dragomir, un baie¡el voios de
numai 6 ani, se apleacå cu greu så ridice o jucårie
din cabinetul doctorului såu curant. Are mi¿cåri
bru¿te, fårå fine¡e, fiecare pas pare så necesite
un imens efort. Nu se laså påguba¿ ¿i, dupå câteva
încercåri de a-¿i controla mu¿chii, prinde jucåria
cu ambele mâini, zâmbind triumfåtor spre mama
care îi vegheazå fiecare mi¿care.
Baie¡elul poate cu greu så se joace sau så
meargå de unul singur, necesitând ajutorul
permanent al mamei. 

IPSEN AR PUTEA LANSA UN NOU

MEDICAMENT PE PIAºA DIN ROMÂNIA

Compania farmaceuticå IPSEN inten¡ioneazå,
în scurt timp, så aplice pentru înregistrarea unui
nou medicament în domeniul endocrinologiei în
România.
IPSEN a început recent o colaborare strategicå
la scarå mondialå în domeniul endocrinologiei
cu firma biofarmaceuticå americanå Tercica,
IPSEN ob¡inând drepturile exclusive de a
comercializa pe pia¡a din mai multe ¡åri din lume,
printre care ¿i România, un medicament utilizat
ca terapie de substitu¡ie în deficien¡a de cre¿tere
asociatå cu deficien¡a primarå acutå IGF-1.

Încå de la na¿tere, Dragomir a fost diagnosticat
cu paralizie cerebralå, manifestatå prin handicap
fizic ¿i psihic cauzat de leziuni ale creierului
insuficient dezvoltat.
Copilul s-a nåscut prematur la ¿apte luni cu o
greutate de 800 de grame, iar la scurt timp a
suferit un stop respirator, traume care i-au produs
leziuni pe creier.
De la vârsta de un an ¿i ¿apte luni baie¡elul
este în grija doctorului primar recuperator
Luminita Padure, de la Spitalul Maria SklodowskaCurie din Bucure¿ti, unde a început tratamentul
de recuperare prin kinetoterapie.
„Mergea pe vârfuri foarte mult, nu î¿i putea
controla mi¿cårile“, spune mama baie¡elului,
Elena Dragomir.
Mu¿chii baie¡elului s-au mai relaxat abia la
vârsta de patru ani, la scurt timp dupå prima
injectare cu toxina botulinicå, o metodå terapeuticå puså la dispozi¡ie de cåtre compania farmaceuticå IPSEN- pânå în prezent singura formå de
toxinå botulinicå tip A înregistratå în România.
Printre beneficiile tratamentului se numarå
facilitarea recuperårii deficitelor motorii ¿i prevenirea instalårii complica¡iilor ireversibile, precum
fibroze musculare ¿i deformåri articulare.
„Dupå prima injec¡ie cu toxina a început så
facå primii pa¿i ¿i a început så calce pe toatå
talpa“, î¿i aduce aminte mama baie¡elului.
Dragomir este unul dintre cei aproximativ 200
de copii cu paralizie cerebralå trata¡i cu toxinå
botulinicå în spitalul M.S. Curie care råspuns
pozitiv la tratament.
„Numai doi dintre ei nu au råspuns la tratament“, a spus doctorul Padure, autoarea cår¡ii
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TOXINA BOTULINICÅ

O

SPERANºÅ ÎN LUPTA CU PARALIZIA CEREBRALÅ

„Toxina botulinicå în tratamentul spasticitå¡ii la
copil“.
Conform statisticilor interna¡ionale, inciden¡a
paraliziei cerebrale, denumitå ¿i infirmitate
motorie cerebralå, este de 2 cazuri la 1000 nåscu¡i
vii. La nivelul României, aceasta reprezintå aproximativ 500 de copii afecta¡i anual. Luând în
considerare perioada în care leziunile spastice î¿i
dezvoltå întregul tablou clinic, ¿i anume pânå la
vârsta de 10 ani, se poate estima cå existå în
România circa 5000 de copii care suferå de deficien¡e motorii cauzate de infirmitatea motorie
cerebralå.
Pânå în prezent, peste 500 de copii cu paralizie cerebralå din România au beneficiat de
tratamentul cu toxina botulinicå în centrele medicale specializate cu personal calificat.
„Majoritatea copiilor trata¡i au råspuns bine
¿i foarte bine la tratament, observându-se diminuarea spasticitå¡ii ¿i posibilitatea efectuårii corecte
a mi¿cårilor“, a spus Country Managerul IPSEN
România, Valentin Geana.
„Îmbunåtå¡irile realizate la nivelul capacitå¡ii
motorii a pacien¡ilor au drept consecin¡å amelioråri pe plan comportamental ¿i social, reducând
gradul de dependen¡å socialå al acestora ¿i scåzând costurile suportate de sistemul de asiguråri
sociale de sånåtate“, a adåugat Geanå. 

TOXINA BOTULINICÅ, MAI IEFTINÅ ªI
MAI EFICIENTÅ DECÂT INTERVENºIA
CHIRURGICALÅ

Eficacitatea terapeuticå este cu atât mai mare
cu cât tratamentul cu toxina botulinicå este început mai devreme – dupå vârsta de 2 ani - înainte
ca leziunile spastice instalate så determine imposibilitatea de a învå¡a efectuarea corectå a mi¿cå-

rilor. În aceste cazuri studiile realizate pe plan
interna¡ional au demonstrat amelioråri semnificative la 80-85% dintre pacien¡ii trata¡i.
Ideal este cå aceastå metodå så se aplice în
paralel cu celelalte mijloace de relaxare a mu¿chiului, precum metoda termicå, metoda kineticå
¿i mijloacele electrice.
Toxina botulinicå reprezintå o alternativå de
tratament beneficå mai ales pentru copiii pânå
în ¿ase-¿apte ani, în cazul cårora interven¡ia chirurgicalå nu este indicatå.
„S-au constatat dezastre la interven¡iile chirurgicale fåcute la vârste mici în ceea ce prive¿te mersul
copilului, evolu¡ia bolii“, a explicat medicul primar
pediatru recuperator de la Spitalul M.S. Curie,
Ioana Bratu, care a men¡ionat ca interven¡ia chirurgicalå include riscuri mari ¿i din cauza anesteziei
la copiii sub ¿ase ani.
Doctorul plaseazå injectarea cu toxina botulinicå mult deasupra interven¡iei chirurgicale ¿i din
punctul de vedere al costului tratamentului.
„Fåcând balan¡a între cât ar costa o interven¡ie
chirurgicalå ortopedicå simplå ¿i cât costå o administrare de toxinå – care temporizeazå, uneori
chiar anuleazå necesitatea interven¡iei chirurgicale
ortopedice, vedem diferen¡a majorå dintre cele
douå“, a explicat Bratu, adåugând cå numai o zi
de spitalizare dupå opera¡ie costå 3 milioane de
lei în unele spitale, în timp ce costul unui flacon
de toxinå botulinicå tip A este de aproximativ 300
de euro.
Ini¡ial, costurile erau suportate de familia copilului ¿i de Casele de Asiguråri, dar din 2004 tratamentul cu toxinå botulinicå este suportat de
Ministerul Sånåtå¡ii, în limita bugetului disponibil,
în spitalele de copii din ¡ara unde existå acest tip
de tratament. 

ANDREEA POCOTILA
28.03.2007

Articolul a apårut în revista BANII NOªTRI ¿i este publicat cu permisiunea editorului. Poate fi gåsit online pe
www.baniinostri.ro pe 29 Martie 2007.
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