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RECENZII 15
CEFALEEA ÎN PRACTICA PEDIATRICÅ

Tezå de doctorat efectuatå de doctoranda Liana Tauberg

Lucrarea abordeazå o temå de mare importan¡å în

practica pediatricå, din nefericire mai pu¡in studiatå

în literatura pediatricå româneascå.

Lucrarea cuprinde douå pår¡i: partea generalå ¿i

partea specialå (studiul personal).

În partea generalå autoarea sistematizeazå în capi-

tolele I ¿i II datele din literaturå privind clasificårile

cefaleei, dezvoltând datele privind aspectele clinice,

genetice ¿i fiziopatologice ale cefaleelor primare: mi-

grena, cefaleea de tensiune, cefaleea cronicå zilnicå

recent instalatå (de novo), cefaleea  „în ciorchine“

(cluster) ¿i o serie de alte cefalei cronice primare rare

(hemicrania paroxisticå cronicå, hemicrania continuå,

cefaleea hipnicå).

În continuare, în capitolul III, se abordeazå cefa-

leea posttraumaticå (produså de traumatisme craniene

moderate sau grave), cefaleea cronicå post-traumaticå,

cefaleea acutå ¿i cronicå cauzate de leziuni prin „trac-

¡iunea gâtului“, cefaleea cauzatå de hematoamele intra-

craniene post-traumatice.

Capitolul IV abordeazå demersul diagnostic la

copilul cu cefalee; capitolul V prezintå principalele

investiga¡ii imagistice efectuate la copiii cu cefalee,

iar capitolul VI dezvoltå tratamentul principalelor

tipuri de cefalee cronicå primarå (cefaleea de ten-

siune, migrena – profilaxia factorilor „trigger“, trata-

mentul episodului migrenos, profilaxia medicamen-

toaså). Un spa¡iu important este acordat în capitolul

VI principalelor medicamente utilizate în tratamentul

cefaleei [analgezicele-antiinflamatoare nesteroidiene;

analgezicele opioide-narcotice; alcaloizii ergotami-

nici; triptanii (sumatriptanul, almotriptanul, eletrip-

tanul, frovatriptanul...), alte medicamente (barbitu-

rice, neuroleptice, vasodilatatoare)]; în continuare

sunt expuse principiile tratamentului profilactic al mi-

grenelor, cu prezentarea principalelor clase de medica-

mente folosite în profilaxia cronicå [blocantele adre-

nergice, blocan¡ii canalelor de calciu, antidepresivele

triciclice ¿i tetraciclice, IMAO etc, antiserotoninele,

unele anticonvulsivante (acidul valproic ¿i deriva¡ii såi,

topiramatul, fenitoina, carbamazepina, lamotriginul,

gabapentinul)], adjuvante în profilaxia ¿i terapia cefa-

leei – sårurile de calciu ¿i magneziu, vitamina D2, co-

enzima Q10, melatonina, vitamina B2, o serie de su-

plimente nutritive (5-hidroxitriptofanul, glucozamina,

5-adenozil-L-metioninå), precum ¿i o serie de plante

medicinale utilizate în terapia ¿i prevenirea cefaleei.

În finalul capitolului VI, ce se referå la tratamentul ¿i

prevenirea cefaleei, sunt prezentate metodele non-

farmacologice utilizate: terapia cognitivå cu educarea

pacien¡ilor ¿i familiilor acestora în privin¡a circum-

stan¡elor ce pot declan¿a sau agrava cefalee; måsurile

dietetice, modificarea stilului de via¡å, somnul, exer-

ci¡iile fizice, terapia comportamentalå, cu însu¿irea

unor tehnici de relaxare, biofeedback-ul; diverse terapii

aplicate individual sau în grup; terapia fizicå (stimu-

larea termicå, modularea vizualå, stimularea nervoaså

transcutanatå, tehnicile de acupuncturå ¿i presopunc-

turå, masajul, ¿.a.).

Partea a II-a a lucrårii este consacratå studiului

personal. Plecând de la constatarea cå din 3450 de

pacien¡i-copii, interna¡i, pe toatå perioada anului 2004

– în sec¡ia de pediatrie a Spitalului Clinic Elias – a

gåsit 45 de cazuri de cefalee primarå, numår foarte

mic în raport cu cazurile de cefalee întâlnite în diverse

afec¡iuni ale copilului, autoarea a efectuat un studiu a

433 de copii, cu vârsta de peste 14 ani; studiul a fost

efectuat prin råspunsul copiilor consulta¡i la un ches-

tionar prezentat în lucrare (desfå¿urat pe 23 de pagini),

având ca obiectiv så stabileascå numårul de copii care

acuzau cefalee, fie primarå, fie secundarå. Studiul a

identificat 67 de copii cu cefalee recurentå sau cronicå,

respectiv 56 de cazuri (86,3%) cu cefalee primarå (21

de copii cu migrenå, 33 copii cu cefalee de tensiune,

2 cazuri cu alte tipuri de cefalee primarå) ¿i 11 cazuri

(16,4%) cu cefalee secundarå [2 cazuri cu cefalee post-

traumaticå cronicå, 5 cazuri cu cefalee secundarå unor

vicii de refrac¡ie ocularå, 2 cazuri cu hipocalcemie, 1

caz cu anemie hipocromå (caren¡ialå ¿i pierdere de

sânge – la fete cu ocazia menstrelor), 1 caz de cefalee

de sevraj (feti¡å dependentå de Coca-Cola)].

Studiul a eviden¡iat faptul cå numårul copiilor cu

cefalee primarå depista¡i prin chestionarul efectuat

l-a depå¿it pe al celor diagnostica¡i într-un an din cei

3450 pacien¡i ai sec¡iei de pediatrie interna¡i în cursul

anului 2004.

Autoarea conchide cå dacå anamneza copiilor

dintr-o sec¡ie sau cabinet de consula¡ii pediatrice nu

este efectuatå cu deosebitå acurate¡e, o serie de cazuri

de copii råmân nediagnostica¡i ca prezentând cefalee.
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Partea personalå a lucrårii constituie prin studiul

efectuat pe o cazuisticå urmåritå într-o sec¡ie de pedia-

trie generalå partea cea mai importantå, în care autoarea

aduce date interesante în cunoa¿terea mai bunå a

inciden¡ei cefaleei la copil, a stabilirii corecte a tipului

de cefalee (primarå sau secundarå), a încadrårii în

clasificarea interna¡ionalå a acestei entitå¡i, a instituirii

atitudinii terapeutice ¿i a måsurilor de profilaxie adec-

vate.

Studiul retrospectiv efectuat de autoare pe perioada

unui an calendaristic a eviden¡iat cå aproximativ 1/5

dintre copiii interna¡i au în cadrul tabloului clinic

cefalee, singurå sau asociatå cu alte semne ¿i simp-

tome. Se remarcå cå cele mai multe cazuri sunt repre-

zentate de cefaleea secundarå, numårul celor cu

cefalee primarå fiind surprinzåtor de redus.

Studiul retrospectiv a permis eviden¡ierea asocierii

între cefalee ¿i unele infec¡ii latente, în special strepto-

cocice. S-a demonstrat, de asemenea, asocierea cefa-

leei cu patologia gastricå determinatå de Helicobacter

pylori, prezen¡a unor cazuri de cefalee în cadrul unor

reac¡ii secundare la administrarea intravenoaså a unor

medicamente.

Studiul prospectiv a relevat aspecte privind pre-

zen¡a cefaleei asociatå consumului de cåtre copii a

unor cantitå¡i mari de alimente ¿i lichide ce con¡in

cofeinå, dar ¿i fenomene nedorite privind autome-

dica¡ia ¿i polipragmazia la copiii cu cefalee cronicå.

Utilizarea excesivå a calculatorului de cåtre copii,

de la vârste din ce în ce mai mici, constituie, de aseme-

nea, un factor important, de declan¿are ¿i între¡inere a

cefaleei de tensiune. Lipsa activitå¡ii fizice, a interac-

¡iunilor fire¿ti între copii ¿i membrii familiei sau cu

al¡i copii, obiceiurile alimentare nocive pentru sånåtate

(alimenta¡ie såracå în lactate, fructe ¿i legume, utili-

zarea în exces a alimentelor de tipul fastfood) constituie

alte cauze de între¡inere a cefaleei.

Lucrarea în ansamblu constituie o contribu¡ie valo-

roaså la abordarea unei teme de mare importan¡å prin

o frecven¡å relativ crescutå la copil.

Iconografia bogatå (57 de figuri, foarte multe color,

numeroase grafice ¿i tabele), completeazå ¿i mai eloc-

vent datele teoretice ¿i studiul personal.

Bibliografia cu 360 de referin¡e, prezintå informa¡ii

up-to-date (cu referin¡e ¿i din ultimul an – 2006). Se

remarcå, de asemenea, stilul concis, cursiv, ce permite

parcurgerea u¿oarå a textului.

Lucrarea are la bazå un studiu clinico-paraclinic ¿i

epidemiologic efectuat cu tehnici ¿i metode moderne

de cercetare (imagisticå cerebralå, CT-scan, MRI).

Interpretarea datelor este judicioaså ¿i fundamen-

tatå atât pe rezultatele cercetårii personale cât ¿i pe

datele din literatura de specialitate.

Lucrarea prezintå un echilibru între pår¡ile compo-

nente, fiind prezentatå clar, în termeni ¿tiin¡ifici.

În ansamblu, teza de doctorat a Dnei Dr. Liana

Tauberg constituie o veritabilå monografie, dublatå

de o importantå contribu¡ie originalå, rezultat al expe-

rien¡ei de ¡inutå a unei foarte bune cliniciene.

Trebuie remarcat, de asemenea, ¿i volumul mare

de muncå depus de autoare la efectuarea acestei remar-

cabile lucråri, precum ¿i tehnoredactarea cu o prezen-

tare graficå excelentå.

Autoarea aduce o contribu¡ie personalå valoroaså

în problema cercetatå, prezentând o lucrare up-to-date.

Prof. Dr. Valeriu Popescu


