
REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008 317

Electroencefaplograma (EEG) permite, prin inter-
mediul electrozilor (în numår ¿i în plasare variabilå
pe scalp în general standardizate) înregistrarea
activitå¡ii bioelectrice spontane, emise de cortexul
cerebral.

Permi¡ând evocarea, orientarea sau precizarea
diagnosticului, procurând frecvent elemente de
prognostic, adesea importante, reflectând în nu-
meroase cazuri – în situa¡ia efectuårii/înregistrårii
în dinamicå – eficacitatea unei terapii, EEG prezintå
un mare interes în practica pediatricå.

Fenomenele de matura¡ie cerebralå, reflectate
într-un mod foarte pronun¡at, la nivelul traseului

EEG, cu realizarea, astfel, a unor variabilitå¡i la
diversele înregistråri, poate cre¿te dificultå¡ile de
interpretare ale EEG – în special în definirea crite-
riilor de normalitate, dificultå¡i care pot cre¿te prin
„labilitatea“ controalelor hemostazice, în special în
cazul nou-nåscutului ¿i prematurului – (legate ¿i
de lipsa de cooperare a acestora).

Fenomenele de matura¡ie cerebralå, reflectate
într-un mod foarte pronun¡at, la nivelul traseului
EEG, cu aspecte variabile de la o înregistrare la alta,
poate cre¿te dificultå¡ile de interpretare ale traseului
EEG – în special în definirea criteriilor de norma-
litate – dificultå¡i care pot cre¿te prin „labilitatea“
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În acest articol se prezintå:
– Aspectul normal al EEG la prematur, nou-nåscutul la termen, dupå perioada neonatalå la sugar ¿i copil.
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RÉSUMÉ
L’électroencéphalograhie (l’ÉEG) dans la pratique pédiatrique: l’aspect normal (chez le premature, noveau-né a terme apréè la
période néonatale); l’aspect pathologique dans les principales maladies de SNC chez l’enfant.
L’ ÉEG permet de recueillie et d’étudier par l’intermédiaire d’électrodes, en nombres et disposition variables (mais généralement
standardizes, placées à la surface de cuir chevelu), l’activité bioélectrique spontanée emises par le cortex cérébral.
Permettant d’évoqué, d’orienter ou de préciser un diagnostique, fournissant un element pronostique souvent important, reflétant dans
nombre de cas l’efficacité d’une thérapeutique, l’ ÉEG présente dans la pratique pédiatrique un très grand intérêt.
L’auteur present:
L’aspect normal de L’ ÉEG chez le prématuré, noveau-né a terme, aprés la période néonatale.
L’aspect pathologique: etudes analytique, l’apport de l’ÉEG dans les principales affections du SNC (crise convulsives – occasionnelles,
les crises convulsives avec lesions cérébrales certaines, les infirmitiés motrices cérébrales, les crises convulsives de l’épilepsie
infantile (grand mal, le petit mal de type absences, le petit mal myoclonique, l’épilepsie psycho-motrice, le spasms en flexion, Lenox-
Gastaut syndrome, autres affections neurologique (meningitis, méningo-encéphalites et encephalitis, la leuco-encéphalite sclérosante
subaiguë de Van Bogaert, les tumeurs cérébrales, les hydrocéphalies, les traumatisms crânienés, les abcès du cerveau, les
hématomes sous-duraux, trombophlébites cérébrales, migraine, myxoedème, affections congénitales diverses genératrices
d’encéphalopathies diverses etc.
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caracterelor homeostazice, în special ale nou-
nåscutului ¿i prematurului, la care se adaugå ¿i lipsa
de cooperare a acestora.

1. ASPECTUL NORMAL

Dacå aprecierea caracterelor de normalitate a
EEG la copil, în special la nou-nåscut ¿i sugarul
mic, este delicatå, nefiind deseori posibilå cu certi-
tudine, ca în cazul unui specialist în electroence-
falografie, pediatrul trebuie så ¿tie cel pu¡in, så facå
o estimare, plecând de la câteva date simple.

Prematurul. La prematur, a¿a cum au demonstrat
studiile efectuate, în special de Dreyfus-Brisac,
aspectul normal al EEG, în raport cu aspectele diferite
¿i destul de tran¿ante (fårå replicå), permite preci-
zarea duratei gesta¡iei, ca ¿i prezen¡a sau absen¡a ano-
maliilor notabile ale matura¡iei cerebrale.

În intervalul 24-27 såptåmâni de gesta¡ie, singura
activitate EEG detectabilå constå în prezen¡a de a
„bufeuri“ polimorfe la care se asociazå elemente
foarte lente (0,3-1 Hz), difuze ¿i de voltaj înalt ¿i
„vârfuri mai rapide“. Aceste faze de activitate sunt
separate unele de altele prin lungimea fazelor de
inactivitate, aproape totalå.

În intervalul 28-30 de såptåmâni de gesta¡ie,
traseul EEG prezintå bufeuri, cu duratå de una sau
douå secunde, de elemente lente polimorfe de 4-
6Hz ¿i cu un voltaj de 25-100 microvol¡i. Aceste
bufeuri sunt separate prin faze de aplatizare de
duratå variabilå.

La 31 de såptåmâni de gesta¡ie, datå criticå, se
asociazå la aceste unde lente bufeuri rapide de 10-14
Hz (delta brush).

În intervalul 32-35 såptâmâni de gesta¡ie traseul
EEG se accelereazå, fazele de inactivitate î¿i reduc
durata, apar activitå¡ile rapide (spindle like) ase-
månåtoare „fusurilor“ din somnul copilului mai în
vârstå ¿i se poate identifica prezen¡a de faze de
veghe ¿i de somn sau cel pu¡in modificåri ale vi-
gilen¡ei.

De la 36 la 41 de såptåmâni de gesta¡ie, dis-
tinc¡ia dintre fazele de veghe, de somn u¿or sau
lini¿tit ¿i de somn mai profund sau agitat, devine
manifestå ¿i traseul EEG se apropie, din ce în ce
mai mult, de acela al nou-nåscutului la termen.

Nou-nåscutul la termen. La acesta, traseul EEG
este sårac, instabil, neregulat ¿i de micå amplitudine
în stare de veghe. Existå o u¿oarå diferen¡iere spa-
¡ialå.

Deschiderea ochilor nu determinå modificåri im-
portante. Samson-Dollfuss a putut totu¿i distinge
un aspect de activitate medie corespondent al
„stårii de veghe“ ¿i douå tipuri de somn: unul

numit lini¿tit, cu un traseu de tip alternant, cu
bufeuri de activitate lentå ¿i ample, separate de faze
de depresie, ¿i altul numit agitat coincizând cu
mi¿cårile oculare rapide, pauze respiratorii ¿i un
traseu mai pu¡in amplu ¿i mai neregulat.

Începând de la sfâr¿itul såptåmânii a doua de
via¡å postnatalå, traseul de tip alternant dispare în
somn, iar de la a 4-a sau a 5-a såptåmânå de via¡å
postnatalå, apar ¿i „fusurile“ de 12-14 Hz, caracte-
ristice fazei a doua a somnului.

Dupå perioada neonatalå.
Traseul de veghe
Vârsta de 3 luni reprezintå o etapå importantå în

matura¡ie, cu apari¡ia unei diferen¡ieri spa¡iale ¿i a
reac¡iei de oprire la deschiderea ochilor, reac¡ie carac-
terizatå prin blocajul activitå¡ilor înregistrate în
regiunea posterioarå a scalpului. În acela¿i timp,
voltajul mediu cre¿te ¿i se poate u¿or identifica un
numår sigur de ritmuri cu frecven¡å destul de joaså la
început (între 2,5-6 Hz), acesta crescând odatå cu
vârsta, pentru a se apropia pu¡in câte pu¡in de frecven¡a
ritmului alfa al adultului, atins între 12 ¿i 14 ani.

Traseul de somn
Evolu¡ia traseului de somn va fi sensibilå mai

ales în faza de a¡ipire:
– Efectiv, între 3 ¿i 7 luni traseul EEG se va pre-

zenta ca o încetinire ¿i o cre¿tere a amplitudinii,
ambele destul de evidente/progresive;

– Din contrå, începând de la 7-8 luni ¿i pânå la 2
ani ¿i jumåtate, scåderea  nivelului de vigilen¡å
va antrena grafoelemente particulare: unde lente
de 3-4 Hz, în bufeuri generalizate, de mare
amplitudine ¿i cu duratå totalå de câteva secunde
(hipersincronie lentå paroxisticå la adormire).
Caracterul fiziologic al acestor bufeuri lente este
important de cunoscut, în scopul de a nu le inter-
preta ca o manifestare patologicå;

– Începând de la vârsta de 3 ani, aceastå hiper-
sincronie lentå la a¡ipire va fi înlocuitå printr-o
aplatizare a ritmului de fond, comparabilå cu
aceea a ritmului alfa observat în faza întâi a
somnului la adult;

– În sfâr¿it, în ultimii ani, o importan¡å mare a fost
acordatå unei faze particulare a somnului, de-
numitå paradoxalå sau cu mi¿cåri oculare
rapide (faza MOR – mouvements oculaires
rapides), în cursul cåreia traseul EEG se mo-
dificå complet. Aspectul såu pierde o mare parte
din lentoare, precum ¿i „fusurile“ de somn ¿i se
apropie pu¡in de traseul de veghe, în timp ce
hipotonia muscularå ¿i o oarecare activitate
oniricå demonstreazå cå este vorba, din contrå,
de o fazå de somn profund.
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2. ASPECTE PATOLOGICE

Studiul analitic
Anomaliile EEG se pot clasifica în douå mari

categorii:
– sau constau în grafo-elemente, care nu sunt

niciodatå prezente pe traseul EEG al unui subiect
normal de orice vârstå;

– sau este vorba de anomalii patologice ale ele-
mentelor ob¿nuite ale traseului, prezente pe
totalitatea deriva¡iilor sau numai pe unele dintre
deriva¡ii.
În mod natural, toate combina¡iile între aceste

anomalii pot så se întâlneascå atât în stare de veghe,
cât ¿i în stare de somn.

Prima categorie de anomalii cuprinde ansamblul
de grafoelemente numite paroxistice, dintre care cele
mai reprezentative sunt: vârfurile, vârfurile-undå ¿i
polivârfurile-undå tipice sau degradate, ca ¿i undele
lente crenelate, cro¿etate sau purtåtoare, pe flancurile
lor, de „indenta¡ii creståturi“ ascu¡ite (fig. 1).

Trebuie re¡inut înså cå valoarea anomaliilor
localizate este mult mai micå la copil decât la adult.

2.1. Aportul EEG în principalele afec¡iuni ale SNC

2.1.1. Crizele convulsive

În numeroase afec¡iuni ale copilului cu mani-
feståri neurologice, EEG constituie un examen de
o importan¡å esen¡ialå, în special în vastul domeniu
al crizelor convulsive ocazionale sau tranzitorii.

În crizele convulsive ocazionale (febrile, hipo-
calcemice, hipoglicemice, etc.), EEG intercriticå
prezintå anomalii de importan¡å ¿i de gravitate
foarte variabilå.

Modificårile EEG sunt prezente aproape
constant, cu anomalii traduse prin lentoare difuzå,
unde lente de amplitudine variabilå, în crizele pro-
vocate de perturbårile metabolismului hidromi-
neral; anomalii rare ¿i în general mai pu¡in marcate,
chiar, intexistente uneori, în crizele hipertermice ¿i
mai ales hipocalcemice; câteodatå, prin anomalii
mai importante în convulsiile de origine hipoglicemicå.
În spasmul hohotului de plâns, în fine, normalitatea
traseului EEG este regulå, regulå care poate prezenta
totu¿i, cu câteva excep¡ii, mai multå semnifica¡ie.

Dacå este în discu¡ie etiologia crizei ¿i gravitatea
anomaliilor EEG, trebuie respectate douå reguli.

Prima este de a cunoa¿te cu precizie intervalul ce
separå efectuarea traseului EEG de evenimentul clinic,
deoarece dacå acest interval este prea scurt (24-72 de
ore) se vor întâlni anomalii pu¡in semnificative, legate
de perturbårile circulatorii sau metabolice reziduale
determinate de criza convulsivå.

A doua este de a cunoa¿te importan¡a evaluårii
în dinamicå a înregistrårii EEG în stabilirea diag-
nosticului de certitudine a crizei convulsive.

Crizele convulsive habituale pot fi legate la adul¡i
de semne evidente de leziuni cerebrale (crize
simptomatice) sau, din contrå, în cazul în care nu se
poate eviden¡ia o cauzå organicå cerebralå preciså,
ele sunt încadrate în grupa convulsiilor esen¡iale.

Crizele convulsive cu leziuni cerebrale sigure,
corelate cu hipoxia ¿i hemoragia cerebralå neo-
natalå, constituie un important grup care prezintå
trasee EEG alterate, în grade variate, dar frecvent
importante, mergând pânå la tipul petit mal variant
(pattern caracterizat prin prezen¡a de vârfuri – undå,
adesea lente, foarte abundente, generalizate, care
se succed, mai mult sau mai pu¡in regulat, cu o frec-
ven¡å joaså, în general sub 3 c/sec.

În traumatismele craniene neonatale sau peri-
natale primele EEG pot fi normale sau u¿or alterate,
în raport cu prezen¡a sau nu a unei perioade de
laten¡å de la debutul crizelor pânå la efectuarea
înregistrårii EEG.

Figura 1
Activitate EEG paroxisticå elementarå: a. vârf (difazic);

b. polivârfuri; c. vârf-undå de 3 Hz; d. vârf-undå lent de 2
Hz; e. polivârfuri-undå; f. vârf lent

A doua categorie cuprinde ritmurile rapide pato-
logice (16-24 Hz), de mare semnifica¡ie, dar deseori
dificil de diferen¡iat de artefactele musculare ¿i de
activitå¡ile de aceea¿i frecven¡å induse de terapie
(barbiturice sau tranchilizante), dar mai ales undele
lente (4 Hz sau mai pu¡in). Patologice, dar fårå
specificitate, acestea sunt frecvent întâlnite, dar nu
trebuie confundate cu ritmurile fiziologice de joaså
frecven¡å prezente în primii ani de via¡å.

În sfâr¿it, scåderea, diminuarea importantå de
voltaj, generalizatå sau limitatå la unele deriva¡ii,
constituie o anomalie de care trebuie så se ¡inå
seama, de asemenea.

Toate tipurile de anomalii care au fost descrise
pot fi generalizate sau localizate/focalizate.
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În paraliziile cerebrale, mai frecvent în formele
spastice ¿i hemiplegice, traseele EEG sunt mai alterate
decât în formele atetozice; de asemenea, paraliziile
cerebrale consecutive traumatismelor crainene neo-
natale sunt generatoare de anomalii EEG importante,
mai frecvent decât cele observate în icterul nuclear
(encefalopatie bilirubinemicå neonatalå); infor-
ma¡iile procurate de EEG sunt foarte variate ¿i ne-
cesitå a fi completate prin înregistrarea poten¡ialelor
evocate, în special somestezice.

În crizele convulsive din epilepsia esen¡ialå,
EEG constituie o investiga¡ie de alegere ¿i aspectele
sale diferite caracterizeazå larg forma clinicå a
epilepsiei (fig. 2).

În epilepsia grand mal, observatå frecvent la
copii, ¿i adesea punct de convergen¡å a altor forme
clinice de epilepstie, anomaliile EEG intercritice de
tip paroxistic sunt prezente în imensa majoritate a
cazurilor (fig. 3 ¿i fig. 4), având un mare polimorfism,
care se modificå de la un traseu la altul, chiar dacå
înregistrårile se efectueazå la intervale scurte de timp.

Petit mal absentå prezintå, din contrå, un pattern
cu un traseu EEG stereotipic, constituit din bufeuri
de vârfuri-unde generalizate, de 3 c/sec, bilateral
sincrone, care coincid cu absen¡a clinicå (fig. 5 ¿i
fig. 6).

În petit mal mioclonic, descårcårile bilateral
sincrone de polivârfuri-undå apar cu o mare speci-
ficitate (fig. 7 ¿i fig. 8).

În epilepsia psihomotorie, aspectul critic EEG
este relativ specific ¿i par¡ial diferit de cel din crizele
de grand mal ¿i petit mal. În perioada intercriticå,
prezen¡a de vârfuri cu localizare temporalå ante-
rioarå, a cåror apari¡ie, deseori facilitatå de somn,
este evocatoare, de asemenea, pentru aceastå formå
de eplilepsie.

Spasmele în flexie (sindromul West) realizeazå
o entitate electroclinicå particularå, care evolueazå
de la crize convulsive, cu bruscå flexie axialå ¿i
degradare psihicå, cu apari¡ie relativ brutalå cel mai
frecvent între vârsta de 3 ¿i 8 luni de via¡å.

Crizele se înso¡esc, în cazurile tipice, de o
activitate EEG paroxisticå, generalizatå, continuå
¿i de înalt voltaj: hiparitmie (fig. 9, fig. 10, fig. 11,
fig. 12 ¿i fig. 13).

Spasmul însu¿i, dacå apare în cursul înregistrårii
EEG, prezintå un traseu foarte caracteristic,
traducându-se printr-o bruscå pråbu¿ire a activitå¡ii
hipsaritmice ¿i înlocuirea acesteia printr-un bufeu
generalizat de 1 sau 2 secunde, de unde cu aspect
ascu¡it ¿i rapid de 10-14 Hz, la sfâr¿itul cåruia se
reinstaleazå hipsaritmia.

ACTH-ul determinå o modificare, în general
spectaculoaså (în câteva zile), a hipsaritmiei care
se fragmenteazå, apoi se „¿terge“ pentru a fi
înlocuitå printr-un traseu plat ¿i lent, el însu¿i urmat
de o revenire progresivå la un aspect normal. Aceastå
normalizare poate fi definitivå, dar de fapt este cel

Figura 2
Crizå clonicå generalizatå. a) Debutul unei crize generalizate clonice. b) Sfâr¿itul crizei,
faza de extinc¡ie de scurtå duratå. c) Faza de activitate lentå postcriticå.



321REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008

Figura 3.
Epilepsie generalizatå cu crize grand mal la trezire. Copil în vârstå de 10 ani.
Înrgistrare EEG în faza tonicå a crizei. Ritm epileptic recurant caracterizat prin

descårcåri de vârfuri ample generalizate.

mai frecvent tranzitorie, re¿utele reluându-se,
afec¡iunea låsând în urma ei importante sechele
biolectrice, paroxistice, precum ¿i spastice.

Sindromul Lennox-Gastaut (SLG) constituie o
entitate caracterizatå prin asocierea mai multor tipuri
de crize, care includ crizele tonice ¿i atone ¿i
absen¡ele atipice; se pot asocia, de asemenea, crizele

tonico-clonice ¿i mioclonice. SLG este o entitate
rarå, nereprezentând mai mult de 1% dintre toate
cazurile noi de epilepsie, dar care, în raport cu
prognosticul såu sever, poate reprezenta pânå la
10% dintre epilepsiile severe. SLG este frecvent
asociat cu tulburåri ale procesului de învå¡are ¿i cu
tulburåri neuropsihice.
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În aproximativ jumåtate dintre cazuri nu poate
fi identificat nici un factor etiologic precis, chiar
dacå este recunoscut cå unele dintre ele, în mod
real, sunt mai degrabå simptomatice decât
criptogenice. Antecedentele de sindrom West,
constatate la 30-40% dintre copiii cu SLG,

constituie cauza cel mai frecvent identificatå. Alte
cauze, frecvent recunoscute sunt leziunile cerebrale
la na¿tere, infec¡iile, tumorile ¿i traumatismele
crainene severe.

Traseele EEG sunt aproape invariabil anormale,
chiar în perioadele intercritice. Activitatea de fond

Figura 4
Acela¿i caz ca în figura 3. Înregistrare EEG în faza clonicå ¿i postcriticå a crizei.

Descårcåri generalizate de unde ascu¡ite ¿i polivârfuri ample (faza clonicå)
urmat de încetinirea (depresia) traseului (faza poscriticå).
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Figura 5
Epilepsie-absentå. Copil în vârstå de 5 ani. EEG:

descårcåri de vârfuri-undå de 3 c/s bilateral sincrone
¿i simetrice.

Figura 6
Epilepsie-absentå a adolescentului.

Copil în vârstå de 14 ani. EEG:
descårcari de vârfuri-unde

generalizate, cu o frecven¡å mai mare
de 3 c/s

Figura 7
Epilepsie mioclonicå juvenilå. Descårcårile bilateral
sincrone de polivârfuri-undå sunt declan¿ate de SLI
(råspuns fotoconvlusiv la 30% dintre pacien¡i, Wolf,

1994).
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Figura 8
Epilepsie mioclonicå juvenilå (petit mal impulsiv sau mioclonic Janz). Copil în vârstå de 10 ani cu retard mental
important (QI = 55), crize tonico-clonice generalizate, mioclonii, absen¡e. EEG; polivârfuri-unde anarhice care se
succed ini¡ial cu o frecven¡å micå (la 90 secunde aproximativ), apoi se regularizezå ¿i se accentueazå, ajungând la
aproximativ 2/sec, fårå nici un raport de frecven¡å cu ritmul SLI.

Figura 9
Spasme infantile. Traseu EEG intercritic. a) Traseu de hipsaritimie tipicå. b) Dupå 1 lunå fa¡å de a ¿i la 15 zile dupå
introducerea terapiei cu prednison, ameliorare spectaculoaså.
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Figura 10
Spasme infantile. Copil în vârstå de 8 luni.

Aspect EEG de hisparitmie

Figura 11
Spasme infantile (sindrom West).

Hemiplegie dreaptå. Copil în vârstå de
10 luni. Hipsartimie asimetricå –

anomaliile sunt mai accentuate pe
deriva¡iile emisferului stâng.

Figura 12
Spasme infantile (sindrom West). Copil în vârstå de 9 luni.

Hipsartimia cu aspect foarte lent (disritmie lentå majorå).
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este lentå, cu vârfuri ¿i unde de 2-2,5 Hz ¿i
descårcåri de polivârfuri-undå lente, predominant
pe regiunile anterioare ¿i pe vertex (figura 14).

Anomaliile sunt traduse de obicei prin unde lente
sau foarte lente, de amplitudine ¿i reparti¡ie variabilå
(fig. 18). Existå o rela¡ie evidentå (între gravitatea
semnelor clinice ¿i importan¡a anomaliilor EEG).

Normalizarea EEG definitivå permite de a se face
un prognostic îndepårtat favorabil, în timp ce
apari¡ia sau persisten¡a anomaliilor EEG constituie
o teamå a instalårii unor sechele clinice.

În encefalitele degenerative – leucoencefalita
sclerozantå subacutå van Bogaert – cu prognostic

Figura 13
Spasme infantile (sindrom West). Copil în vârstå de 8 luni.
Hipsartimie fragmentatå de somn (aspect descris in somn).

Figura 14
Sindrom Lennox-Gastaut. Copii în vârstå de 6 ani. EEG
salve de complexe vârfuri-undå de 2 c/s; morfologia ¿i
frecven¡a complexelor vârf-undå este diferitå de cea din
epilepsia absen¡å

Epilepsiile par¡iale (focale) sunt legate de
leziuni cerebrale focale postinfec¡ioase (meningite,
encefalite, abcese cerebrale), posttraumatice, post-
tumorale (fig. 15, fig. 16, fig. 17).

2.1.2. Alte afec¡iuni neurologice

În perioada de stare a meningitelor, meningo-
encefalitelor ¿i encefalitelor (acestea fiind inde-
pendent de etiologie), EEG este totdeauna alteratå.

Figura 17
Epilepsie de lob temporar, EEG: focar iritativ temporal

drept

Figura 15
Epilepsie focalå (par¡ialå). Copil în vârstå de 7 ani. Focar

iritativ (vârfuri ¿i vârfuri-undå) parieto-temporal drept.

Figura 16
Epilepsie par¡ialå EEG: focar iritativ occipital
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fatal, se aociazå, de asemenea, anomalii EEG. Acestea
sunt relativ specifice (trasee de tip periodic), consti-
tuite din bufeuri paroxistice generalizate, de mare
amplitudine, cu duratå de 2-3 s, care apar cu o

Figura 18
Encefalitå acutå. Anomalii lente, ample, difuze.

Semne de suferin¡å cerebralå difuzå.

recuren¡å destul de regulatå la interval de 10 s (în
medie) ¿i înso¡ite adesea de manifeståri clinice de tipul
miocloniilor difuze (fig. 19).

Figura 19
Panencefalita sclerozantå subacutå. Copil în vârstå de 6 ani. Complexe periodice bilateral sincrone de unde lente

hipervoltate.
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Tumorile cerebrale, hidocefaliile, traumatis-
mele cerebrale închise, abcesele cerebrale, hema-
toamele subdurale sunt alte indica¡ii de practicare
a uneia sau mai multor trasee EEG, deoarece chiar
dacå anomaliile care se observå nu sunt specifice,
ele vor fi înså pre¡ioase pentru a prevedea o posibilå
evolu¡ie spre sechele comi¡iale.

Alte afec¡iuni specifice ale copilului jutificå soli-
citarea efectuårii EEG. Interesul efectuårii acestui
pre¡ios examen este valabil la o serie de afec¡iuni

neurologice ¿i neuropsihiatrice. Citåm printre aceste
entitå¡i: tromboflebita cerebralå, migrena, afec-
¡iuni congenitale diverse generatoare de encefalo-
patii cronice, mixedemul. Bine informat ¿i con¿tient
de limitele acestui examen, de discu¡iile pe care le
creeazå uneori în definirea riguroaså a criteriilor
de normalitate, clinicianul va gåsi în EEG un mijloc
pre¡ios de informare diagnosticå ¿i prognosticå de
mare interes.
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