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REZUMAT
Accidentul vascular cerebral (AVC) este rar la copil comparativ cu adultul. Cauzele cele mai comune de AVC la 
copil sunt cardiopatiile emboligene pentru infarctul cerebral şi malformaţiile arteriovenoase pentru hemoragiile 
cerebrale, dar un număr de cazuri rămân idiopatice, fără a li se putea afi rma etiologia precisă. Autorii prezintă 
cazul unui copil diagnosticat în perioada de sugar cu malformaţie congenitală de cord cianogenă complexă, dar 
neoperată, internat cu semne clinice şi radiologice de pneumonie, care a evoluat favorabil sub tratament anti-
biotic şi simptomatic. În timpul perioadei rezolutive a pneumoniei, copilul devine brusc somnolent, prezentând 
hemiplegie dreaptă cu absenţa refl exelor de aceeaşi parte. Examenul clinic corelat cu CT cranio-cerebral au 
stabilit diagnosticul de AVC ischemic sylvian bilateral. Evoluţia a fost favorabilă sub tratament conservator (anti-
agregante plachetare, fi zioterapie), persistând însă hemiplegia dreaptă.

Cuvinte cheie: accident vascular ischemic, malformaţie congenitală cardiacă, copil, 
hemiplegie

PREZENTĂRI DE CAZ

INTRODUCERE

Accidentul vascular cerebral (AVC) ischemic 
este o urgenţă pediatrică rară, incidenţa estimată 
fi ind 2-3/100.000 (1). Băieţii sunt de două ori mai 
frecvent afectaţi decât fetele (12). În timp ce la 
adult în 80% dintre cazuri este determinat de atero-
scleroză, la copil cauzele sunt multiple, cele mai 
comune fi ind cardiopatiile emboligene. Clinic, cel 
mai frecvent se manifestă prin hemiplegie sau 
convulsii. Diverse tehnici imagistice contribuie la 
confi rmarea diagnosticului: ecografi a transfonta ne-
lară la nou-născut şi sugar, doppler transcranian la 
copil, CT, RMN. Cronologia acestor examene de-
pinde de vârstă şi de disponibilitatea lor în ur genţă, 
dar RMN constituie examenul cel mai per formant 
(2). La copil, faţă de adult, nu există un tratament 
standardizat. O atenţie deosebită trebuie acordată 
sechelelor care apar în 70% dintre cazuri (motorii, 
epileptice, cognitive) (3). Însă marea plas ticitate a 
creierului la vârsta mică explică recu perarea uneori 

neaşteptată în contrast cu întinderea mare a zonelor 
de infarct cerebral (2).

PREZENTAREA CAZULUI CLINIC

S.F., sex masculin, în vârstă de 1 an şi 9 luni, 
diagnosticat în perioada de sugar cu cardiopatie 
con  genitală complexă cianogenă, se internează pen  -
tru febră, rinoree, obstrucţie nazală, tuse pro duc-
tivă, cu debut de 1 săptămână. La vârsta de 6 săp tă-
mâni a fost diagnosticat cu situs inversus ab dominal, 
izomerism atrial stâng, atriu unic, dublă conexiune 
atrio-ventriculară printr-o valvă atrio-ventriculară 
unică, ventricul unic de tip ventricul stâng, cu dublă 
cale de ieşire, D-transpoziţie de vase mari, stenoză 
pulmonară valvulară şi sub valvulară. Ulterior su-
garul a mai avut 4 internări la Institutul de Boli 
Car dio vasculare şi Transplant Târgu-Mureş pentru 
stabilirea oportunităţii inter venţiei chirurgicale, însă 
familia a refuzat efectuarea investigaţiilor invazive 
preoperatorii (ecocar dio grafi a transesofagiană, ca-
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te  terismul cardiac). La in ternare copilul prezenta 
stare generală infl uenţată, cianoză generalizată, tuse 
productivă, pulmonar raluri subcrepitante bilateral, 
SaO2 = 70% în aerul atmosferic, ameliorată la 82% 
sub oxigenoterapie, arie precordială bombată, şoc 
apexian în spaţiul IV intercostal stâng pe linia me-
dioclaviculară, zgomote cardiace ritmice, cu frec-
venţa = 90/minut, sufl u sistolic gradul III/VI para-
sternal stâng, TA = 95/55 mmHg, puls periferic 
pre  zent, extremităţi reci, fi cat la rebordul costal 
stâng, dezvoltare staturo-pon de rală şi psiho-mo-
torie corespunzătoare vârstei.

Paraclinic s-au remarcat: poliglobulie, sindrom 
infl amator prezent; radiologic: opacitate la nivelul 
lobului pulmonar superior stâng cu proiecţie poste-
rioară pe radiografi a de profi l, cord etalat pe dia-
fragm (Fig. 1). Electrocardiograma a obiectivat axă 
antiapicală (AQRS = −150˚), suprasolicitare ventri-
cu lară dreaptă, echocardiografi c apreciindu-se evo-
luţia staţionară a cardiopatiei.

După o săptămână de tratament cu antibiotice, 
antiinfl amatorii şi fl uidifi ante, evoluţia afecţiunii 
res piratorii era favorabilă clinico-radiologic, cons-

tatându-se aspect rezolutiv al opacităţii descrise, 
menţinându-se infi ltraţia interstiţială (Fig. 2). Brusc, 
însă, copilul a devenit somnolent, prezentând hemi-
plegie dreaptă cu absenţa refl exelor de aceeaşi parte, 
suspicionându-se infarctul cerebral secundar trom-
bemboliei (Fig. 3). Examenul CT cranio-cerebral a 
evidenţiat AVC ischemic sylvian bilateral, mai im-
portant pe partea stângă (Fig. 4). 

a 

b 

FIGURA 1. Radiografi e cardio-toracică; a – faţă; b – profi l
FIGURA 4. CT cranio-cerebral: accident vascular cerebral 
ischemic sylvian stâng

FIGURA 2. Radiografi e cardiotoracică de control

FIGURA 3. S.F., 1 an şi 9 luni. Hemiplegie dreaptă
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Medicul neurochirurg a opinat pentru tratament 
medical, neexistând indicaţie de tratament neuro-
chirurgical în acel moment. Copilul a primit tra ta-
ment cu antiagregante plachetare şi a efectuat re-
cuperare medicală constând din fi ziokinetoterapie. 
Revine anual la control, în prezent persistând he mi-
plegia dreaptă.

DISCUŢII

OMS defi neşte AVC ca fi ind un sindrom clinic 
caracterizat printr-o tulburare focală sau globală a 
funcţiei cerebrale survenită rapid, care durează 
peste 24 de ore sau duce la deces, fără o cauză non-
vasculară evidentă (4). Această defi niţie nu ţine 
cont, însă, de neuroimagistică, considerată, în pre-
zent, esenţială pentru a stabili originea neuro vas-
culară a simptomelor. De aceea, în defi niţia mo-
dernă se consideră că AVC este un sindrom clinic 
ca racterizat prin:

• defi cit neurologic în relaţie cu perfuzia teri-
toriului unei artere cerebrale;

• dovada neuroimagistică a leziunii ischemice 
(5).

Cazul prezentat se încadrează în grupa de vârstă 
cel mai frecvent afectată de accidentele ischemice 
la vârsta copilăriei. Datele din literatură arată că 
AVC ischemic în pediatrie este întâlnit cel mai frec-
vent la grupa de vârstă 1-5 ani şi mai rar la vârstele 
extreme ale copilăriei (sub 1 an şi peste 15 ani) (6). 
Până la 25% din AVC ischemice la copii sunt da-
torate unor afecţiuni cardiace, majoritatea cazurilor 
fi ind deja diagnosticate anterior cu malformaţie 
car diacă. AVC este mai frecvent la copiii cu mal-
formaţii cardiace necorectate chirurgical. Embolii 
pot proveni de la nivel atrial (ex. DSA + HTAP), 
ventricular (ex. DSV + HTAP) sau arterial (fi stule 
arteriovenoase pulmonare) (7). 

Ca şi la adult, ischemia cerebrală rezultă din 
scă  derea debitului sanguin cerebral (DSC), cel mai 
ade sea în raport cu obstrucţia unei artere cerebrale 
cu ma terial embolic. Consecinţele tisulare ale aces-
tei hi poperfuzii depind de durata şi intensitatea sa 
(8). Zona de ischemie cerebrală poate fi  divizată 
sche matic în trei părţi, începând de la periferie spre 
centru:

• o zonă de ischemie moderată, unde reducerea 
perfuziei cerebrale nu are nici o exprimare 
clinică;

• o zona de „penumbră“, unde DSC este încă 
sufi cient pentru a asigura un aport energetic 
ce permite supravieţuirea celulelor, dar insu-
fi cient pentru a permite funcţionarea lor; 

această zonă este responsabilă de defi citul 
neurologic;

• o zonă de necroză, traducând o insufi cienţă a 
sistemului de apărare celulară cu hipoxie şi 
moarte celulară, responsabilă de un defi cit 
neurologic constituit, ce persistă chiar şi în 
caz de restabilire precoce a unui DSC normal.

Ischemia este responsabilă de glicoliza anaerobă, 
de acidoza intracelulară şi, prin perturbarea recep-
torilor canalelor de calciu, de o infl aţie calcică in-
tra  celulară (2). 

Simptomatologia clinică este variabilă în funcţie 
de vârsta copilului. Astfel, sub vârsta de 10 ani de-
butul este brutal, mai frecvent prin apariţia unei he-
miplegii (ca şi la cazul prezentat), sau/şi con vul sii, 
adesea generalizate; după această vârstă simpto-
matologia clinică este apropiată de cea întâlnită la 
adult (9). Diagnosticul este confi rmat de neuro ima-
gistică, prin obiectivarea vasului obstruat, a întin-
derii şi localizării leziunilor ischemice. La cazul 
prezentat, leziunile ischemice au fost întinse, exa-
menul CT evidenţiind arii hipodense în teritoriul 
superfi cial şi profund irigat de artera cerebrală me-
die (sylviană) stângă (Fig. 4) dar şi în teritoriul su-
perfi cial irigat de artera sylviană dreaptă. Atitu-
dinea a constat în poziţionare cu capul ridicat pentru 
a ameliora returul venos şi a diminua riscul de pne-
umonie de inhalaţie, monitorizarea semnelor vitale 
şi a stării de conştienţă şi administrarea de anti agre-
gante plachetare. 

Experţii recomandă doar antiagregante plache-
tare, anticoagulantele (heparina nefracţionată sau 
heparinoizii) nefi ind indicate în infarctul acut. Tra-
tamentul de prevenţie secundară cu anticoagulante 
se poate iniţia în caz de accident ischemic tranzitor 
sau infarct cerebral minor, la pacienţii ce prezintă o 
cardiopatie emboligenă cu risc înalt de recidivă, 
imediat sau în primele zile, dacă nu există contra-
indicaţii. Tromboliza intravenoasă se practică spo-
radic la copil doar în unele centre bine dotate, ne-
fi ind validată la pacientul sub 18 ani. În hi perten- 
si unea intracraniană din infarctul cerebral sau he-
moragia cerebrală nu sunt recomandate: manitol, 
gli cerol, furosemid, soluţii hipertone şi corticoizi 
(3).

Pacientul prezentat a supravieţuit, dar cu sechele 
(hemiplegie). Datele din literatură arată că mor-
talitatea în AVC la copil este de aproximativ 16%, 
putând creşte la 40% în caz de boli grave pre-
existente (10). Hemiplegia medie sau severă este 
întâlnită în 42% dintre cazuri. Alte tulburări re zi-
duale pot fi : disfazia, în cazul afectării emisferului 
drept şi ataxia, în caz de leziuni posterioare. În ceea 
ce priveşte dezvoltarea cognitivă, se pare că pa-
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cienţii ce au suferit un AVC ischemic au o valoare a 
QI normală (85-95), dar pot prezenta tulburări de 
atenţie, de memorie, tulburări ale funcţiei vizuo-
spa ţiale şi diminuarea calităţii vieţii la vârsta ado-
lescenţei (11,12). 

CONCLUZII

AVC ischemic, deşi este o entitate rară la copil, 
trebuie evocat la pacientul cunoscut cu o malfor-

maţie congenitală de cord în special cianogenă, la 
care se instalează, de obicei brusc, o hemiplegie, 
sau la care apar convulsii fără o altă cauză. Exa-
menul neuroimagistic precizează întinderea şi lo-
calizarea leziunilor ischemice, în funcţie de care se 
adoptă decizia terapeutică pentru faza acută şi ul-
terior pentru recuperarea eventualelor sechele. 


