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Lucrarea abordeazå o problemå de mare im-
portan¡å teoreticå ¿i practicå. Conform datelor
actuale, bolile cerebrovasculare sunt în primele 10
cauze de deces la copii, cu cele mai mari rate în
primul an de via¡å.

Inciden¡a ¿i prevalen¡a stroke-ului raportate la
copii a crescut în timp datoritå perfec¡ionårii tehni-
cilor imagistice.

Conform datelor din litaraturå, primul studiu
bazat pe o popula¡ie de copii cu stroke a fost efec-
tuat în 1978 în SUA ¿i a eviden¡iat o inciden¡å de
2,52/100.000 copii (Schoenberg ¿i colab., Neuro-
logy, 1978, 28, 763-768). Studii ulterioare au
raportat o ratå a stroke-ului ischemic de 3,3/100.000
copii, ratele reale fiind mult mai mari.

Teza de doctorat a doamnei Dr. Budi¿teanu este –
dupå datele cunoscute de mine – primul studiu deta-
liat al acestei entitå¡i în România la copil.

Lucrarea este structuratå în trei pår¡i: introducere,
partea teoreticå, partea specialå.

În introducere se prezintå importan¡a problemei
prin:
– morbiditate ¿i mortalitate importante;
– importan¡a problemei prin faptul cå este un

domeniu de cercetare clinicå necesarå pentru
practicianul neuropediatru;

– stabilirea unui consens privind clasificarea, eva-
luarea, aprecierea evolu¡iei stroke-ului la copilul
de diverse vârste, stabilirea impactului factorilor
materni ¿i perinatali asupra riscului ¿i evolu¡iei
stroke-ului neonatal;

– stabilirea tratamentului ¿i descoperirea de noi
måsuri terapeutice ¿i profilactice.
În partea teoreticå, autoarea prezintå:

– defini¡ia ¿i nosologia; anatomia vascularå cere-
bralå; fiziologia, fiziopatologia; etiologia stroke-ului
ischemic (boli cardiace, boli hematologice, boli
infec¡ioase, boli vasculare inflamatorii, displazii
vasculare, boli ale ¡esutului conjunctiv, boli vas-
culare mai rare, tumori, traumatisme ¿i cauze
toxice, boli metabolice); etiologia stroke-ului he-
moragic (malforma¡ii vasculare, boli hemato-
logice, traumatisme, prematuritatea).

– epidemiologia, capitol în care sunt abordate
separat: stroke-ul neonatal/perinatal, stroke-ul
la copil, cu cauzele lor;

– malforma¡iile vasculare ale SNC (malforma¡ii
arterio-venoase MAV – cu o inciden¡å între 12
¿i 18% pentru MAV chirurgicale (în studii reali-
zate în diverse centre); malforma¡iile vasculare,
criptice, durale; manifestårile clinice ale malfor-
ma¡iilor arterio-venoase (manifeståri cardiace,
tulburåri hemodinamice, sindromul de ramolis-
ment cerebral, scorurile de evaluare clinicå –
neonatalå, la sugari ¿i copii), aspecte genetice;

– malforma¡iile venei Galen (cu diverse aspecte
anatomice: forma anevrismalå, shunturile arterio-
venoase cu dilatare anevrismalå a venei Galen)
cu manifestårile clinice (cardiace, macrocrania
¿i hidrocefalia), atitudinea terapeuticå;

– shunturile arterio-venoase durale;
– anevrismele intracraniene (cu bolile asociate)

[inciden¡å, tablou clinic, etiologie, localizare, as-
pecte imagistice (RMN, angiografie MR), evolu-
¡ie, tratament];

– anomaliile ¿i malforma¡iile venoase (angioame
venoase, angiomul cavernos);

– telangiectaziile;
– angiodisplaziile congenitale;
– sindroamele neurocutanate cu anomalii vascu-

lare importante (sindromul Sturge-Weber; sin-
dromul Klippel-Trenaunay; sindromul Rendu-
Osler-Weber; boala von Hippel-Lindau);

– traumatismele vasculare;
• trombozele venoase cerebrale ¿i ale sinusu-

rilor durale (la nou-nåscut, la copil) cu: etiolo-
gia, tabloul clinic, investiga¡iile paraclinice,
evolu¡ia, tratamentul (preventiv ¿i curativ);

• infarctul cerebral: – patogenic ¿i clasificare:
embolismul cardiac, infarctul lacunar de vase
mici, infarctul criptogenic; factorii de risc
(pentru stroke-ul ischemic neonatal ¿i la copil
– boli cardiace, boli hematologice, stårile de
hipercoagulabilitate – trombofilii, infec¡iile
craniene, vasculitele inflamatorii, cancerul ¿i
tratamentul anicanceros, sindromul moya-
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moya, displaziile fibromusculare, disec¡ia
arterialå extracranianå, hemiplagia traumaticå
– hemiplagia de „manipulare“ (sport, efort
fizic); encefalopatia hipertensivå; –manifes-
tåri clinice ¿i radiologice; – evaluarea stroke-
ului la copil (stroke-ul ischemic arterial la
nou-nåscut ¿i copil cu principalele sindroame
de ocluzie arterialå, evaluarea clinicå,
hematologicå, metabolicå prin CT, MRI, MRJ
– angiografie); – diagnosticul diferen¡ial; tra-
tamentul (profilactic, tratamentul stroke-ului
ischemic acut; terapii de reabilitare); – evo-
lu¡ie ¿i recuren¡å.

Partea specialå a lucrårii consacratå cercetårii
personale a avut în vedere o serie de obiective:
– de a contura particularitå¡ile clinice de evolu¡ie

ale accidentului vascular cerebral (stroke) la
copii ¿i adolescen¡i în raport cu etiologia, semnele
clinice ¿i aspectele paraclinice, op¡iunea de trata-
ment actual;

– de a elabora o serie de recomandåari în vederea
optimizårii diagnosticului ¿i, implicit, a îmbunå-
tå¡irii prognosticului acestei boli.
Autoarea a luat în studiu to¡i copii cu vârsta cu-

prinså între na¿tere ¿i 18 ani la care s-a efectuat
diagnosticul de stroke în perioada 1.01.1998-
31.12.2005. Pentru includerea în diagnostic a
„stroke-ului la copil ¿i adolescent“, pe lângå cri-
teriile clinice, criteriul paraclinic imagistic a fost
obligatoriu så fie luat în studiu. La cazurile studiate,
diagnosticul clinic a fost sus¡inut de o serie de ex-
ploråri paraclinice: CT cerebral, RMN cerebral,
angio-RMN, angiografie standard.

Cazurile studiate au fost grupate în trei categorii:
– În prima categorie au fost inclu¿i copiii cu stroke

pre- preinatal la care suspiciunea de diagnostic
s-a fåcut pe baza tabloului clinic (deficit motor
unilateral cu sindrom piramidal pe partea res-
pectivå, observat de familie sau de medicul de
familie dupå vârsta de 4 luni, odatå cu dez-
voltarea prehensiunii), iar confirmarea a fost
ob¡inutå pe baza aspectului neuroimagistic
(existen¡a de leziuni sechelare – chist poren-
cefalic, gliozå – într-un teritoriu vascular). La
ace¿ti copii s-a urmårit: reparti¡ia lor pe sex ¿i
grupe de vârstå; existen¡a unui istoric de sufe-
rin¡å pre- perinatalå; existen¡a altor manifeståri
clinice asociate (crize de epilepsie, retard psihic,
hemihipertrofie etc.), ca ¿i evolu¡ia acestora în
timp.

– A doua categorie de pacien¡i a fost reprezentatå
de copiii cu accident vascular cerebral acut (stroke).
Aici au fost inclu¿i copiii cu vârsta cuprinså între
1 ¿i 18 ani care au întrunit criteriile de diagnostic

pentru stroke, respectiv existen¡a confirmårii
prezen¡ei unui accident vascular cerebral ische-
mic sau hemoragic prin studii neuroimagistice
(CT-scan, RMN). De asemenea, s-au notat
manifestårile clinice prin care a debutat acciden-
tul vascular cerebral (deficit motor sau senzitiv
uni- sau bilateral, deficite senzoriale, cefalee
intenså etc.).

– A treia categorie de pacien¡i a fost reprezentatå
de copiii cu malforma¡ii arterio-venoase cere-
brale, la care s-a urmårit reparti¡ia lor pe sexe ¿i
grupe de vârstå, tipul de malforma¡ie, tabolul
clinic al acestora.
Studiul cuprinde un numår de 87 de copii, 50

(57,47%) båie¡i ¿i 37 (42,53%) fete, dintre care: 33
copii cu stroke perinatal, 34 copii cu stroke ischemic
¿i 20 copii cu malforma¡ii arterio-venoase cerebrale.

Studiul eviden¡iazå:
– stroke-ul ischemic a fost mult mai frecvent (94%)

decât stroke-ul hemoragic;
– la copiii cu stroke perinatal, prezan¡a deficitului

motor a fost eviden¡iatå dupå vârsta de 4 luni,
diagnosticul de stroke fiind stabilit retrospectiv
la to¡i pacien¡ii pe baza aspectelor neuroimagis-
tice caracteristice;

– cele mai frecvente manifeståri clinice asociate
deficitului motor la ace¿ti copii a fost hemihipo-
trofia de partea hemiparezei (la 45% din copii)
¿i retardul mental (la 72% din copii);

– stroke-ul survenit la copil a afectat cel mai frec-
vent grupa de vârstå 4-7 ani (29%), iar manifes-
tarea de debut la aceastå grupå de vârstå a fost
deficitul motor (la 82% din cazuri); diagnosticul
de stroke s-a stabilit cel mai frecvent dupå 1-7
zile de la internare (41%);

– cele mai frecvente cauze de stroke ischemic au
fost: tulburårile de coagulare ¿i infec¡ia HIV/
SIDA (la 30% din cazuri); stroke-ul ischemic a
fost la to¡i ace¿ti copii arterial, în contrast cu da-
tele din literaturå care men¡ioneazå o frecven¡å
mai mare a stroke-ului de origine venoaså la paci-
en¡ii cu anomalii de coagulare;

– la to¡i copiii cu stroke ¿i infec¡ie HIV/SIDA, in-
fec¡ia HIV a fost realizatå în mica copilårie, pe
cale parenteralå (tratamente injectabile);

– manifestårile neurologice ale infec¡iei HIV/SIDA
determinate de complica¡ii ale unei infec¡ii opor-
tuniste sau direct de infec¡ia SIDA reprezintå o
raritate la copiii din studiile efectuate în România;

– anomaliile vasculare (vasculopatia – arteriopatia
anevrismalå, tromboza focalå a arterelor
poligonului Willis) au fost descrise în asociere
cu ischemie la pacien¡ii cu infec¡ie HIV/SIDA;

– ca alte mecanisme ale infarctelor ischemice
constatate la copiii cu infec¡ie HIV/SIDA sunt
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constatate: encefalopatia hipoxic- ischemicå
globalå; emboli dintr-o endocarditå tromboticå
nonbacterianå sau o implicare directå a infec¡iei
HIV în producerea arteriopatiei;

– sindromul moya-moya  este, de asemenea, o
cauzå de stroke ischemic întâlnitå la douå din
cazurile studiate de autoare; în aceste cazuri,
mecanismul patogenic al infarctului cerebral este
reprezentat de îngustarea progresivå a lumenului
vascular, cu reducerea debitului sanguin ce irigå
anumite zone ale creierului. În cele 2 cazuri de
sindrom moya-moya, un caz a fost asociat cu
talasemie minorå, iar celålalt caz a apårut în con-
textul neurofibromatozei tip I; în ambele cazuri
diagnosticul a fost stabilit cu ajutorul angiografiei;

– diplazia fibromuscularå ca ¿i cauzå de stroke
ischemic a fost întâlnitå la un sigur pacient;

– tromboza venoaså cerebralå a fost prezentå la
un singur pacient ¿i a fost cauzazå de o infec¡ie
în sfera ORL;

– în 8 cazuri, investiga¡iile efectuate în scopul
identificårii etiologiei stroke-ului (ecocardio-
grafie, examen Doppler, probe de coagulare,
teste pentru infec¡ia HIV, arteriografie) au fost
normale, etiologia stroke-ul råmânând necunos-
cutå (se men¡ioneazå cå ecografia transesofagi-
anå nu a putut fi efectuatå decât la douå paciente);

– tratamentul anticoagulant ¿i antiagregant pla-
chetar a fost eficient, traducându-se prin amelio-
rarea simptomatologiei, imediat sau la distan¡å;
un singur pacient a prezentat hematurie sub
anticoagulante, situa¡ie ce a impus întreruperea
tratamentului;

– majoritatea pacien¡ilor au recuperat complet sau
aproape complet deficitul motor (73,5%); inte-
grarea familialå ¿i ¿colarå a fost, în general, bunå;

– în cadrul malforma¡iilor arterio-venoase (MAV)
cerebrale, cele mai frecvente sindroame au fost:
sindromul Sturge-Weber ¿i sindromul Klippel-
Trenaunay;

– crizele epileptice au constituit cea mai frecventå
manifestare clinicå a MAV cerebrale (6 cazuri),
urmate de simptomatologia asociatå hemoragiei
intracerebrale (3 cazuri);

– pacien¡ii cu cavernom au beneficiat de inter-
ven¡ie neurochirurgicalå, cu control postoperator
al crizelor epileptice sub tratament cu medica¡ie
antipilepticå (MAE).
În concluzie:

– Lucrarea reprezintå o cercetare complexå
a unei probleme care este ineditå în contextul datelor
actuale asupra acestei entitå¡i la copil, pentru prima
datå amplu prezentatå la noi în ¡arå.
– Lucrarea aduce date noi în domeniu, fiind o cer-

cetare de referin¡å, cu relevan¡å la nivel na¡ional,
având o valoare teoreticå ¿i practicå deosebitå.

– Bine documentatå, ilustratå cu 57 figuri repre-
zentând date imagistice cerebrale (CT-scan, MRI,
angio-MRI, angiografie) ¿i 21 de tabele, care
faciliteazå în¡elegerea corectå ¿i completå a mate-
rialului faptic luat în studio, cu nivel ¿tiin¡ific
înalt, prezentare didacticå, volum imens de lucru
¿i o sintezå clarå a datelor prezentate, lucrarea
constituie o veritabilå monografie dublatå de o
cercetare ¿tiin¡ificå de vârf, care va fi cu siguran¡å
utilå tuturor medicilor, pe primul plan al pedia-
trilor, neuropediatrilor ¿i, desigur, ¿i medicilor din
primul e¿alon – medicii de familie.

– Elaboratå modern, beneficiind de o experien¡å
personalå într-o clinicå de neurologie pediatricå,
de o bibliografie „la zi“ ce cuprinde 259 de refe-
rin¡e bibliografice ¿i de studiul clinico-imagistic
a 87 de cazuri cu „stroke“ (ischemic în majori-
tatea cazurilor), copii cu vârste cuprinse între
data na¿terii ¿i 18 ani, urmåri¡i în perioada
1.01.1998 – 31.12.2005 (8 ani), din care sunt
exemplificate 23 de cazuri (17 cazuri cu stroke
ischemic; 2 cazuri cu infarct cerebral/ischemic
cu transformare hemoragicå; malforma¡ii vascu-
lare cerebrale (1 caz de sindrom moya-moya
asociat cu talasemie minorå, 1 caz de sindrom
moya-moya asociat cu neurofibromatozå tip 1,
2 cazuri de cavernom), lucrarea se impune ca
fiind „de referin¡å“ în domeniul cercetårii de vârf
în neurologia pediatricå.
Prin calitå¡ile expuse – datele teoretice din litera-

tura „la zi“ (up-to-date) ¿i în special prin datele
rezultate din ampla cercetare personalå – lucrarea
meritå så fie publicatå pentru ca informa¡ia amplå,
actualå ¿i de mare interes, så fie accesibilå unui
numår cât mai mare de medici (pediatri, neuro-
pediatri etc.).

Teza de doctorat „Boli cerebrovasculare la copil
¿i adolescent“ este rezultatul unui efort deosebit al
autoarei, al experien¡ei sale în domeniu, ¿i constituie
o „încununare“ de etapå a activitå¡ii pe plan ¿tiin¡ific
al acesteia.

Prof. Dr. Valeriu Popescu


