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Epilepsia la copil, particularităţi legate de 
evoluţie şi prognostic – prezentare de caz şi 
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REZUMAT
Epilepsia este o patologie cerebrală care constă în apariţia convulsiilor epileptice recurente, iar mai mult de 
jumătate din cazuri prezintă debutul în timpul copilăriei. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 3 ani, cu 
antecedente heredocolaterale de epilepsie şi istoric de retard în dezvoltarea neuropsihomotorie, care s-a inter-
nat în clinica noastră prezentând convulsii tonicoclonice generalizate, iniţial în context febril, iar ulterior în afe-
brilitate. Analizele de laborator şi cele neuroimagistice nu au identificat existenţa unei cauze subiacente. EEG 
iniţială nu a evidenţiat traseu patologic. În ciuda tratamentului anticonvulsivant instituit, evoluţia pacientului a 
fost nefavorabilă, prezentând multiple recurenţe pe termen scurt, fiind reinternat de mai multe ori în clinica 
noastră. O dată cu introducerea celui de-al doilea medicament antiepileptic, levetiracetam, în tratament, con-
vulsiile s-au remis, iar pacientul a prezentat evoluţie favorabilă pe termen lung. Particularitatea cazului constă 
în apariţia unor crize tonicoclonice generalizate la un pacient cu antecedente heredocolaterale semnificative şi 
istoric de retard în dezvoltarea neuropsihomotorie, care apar iniţial în context febril, iar apoi în afebrilitate, repe-
tându-se la ciclic, cu evoluţie nefavorabilă în ciuda tratamentului cu acid valproic, care se remit doar după iniţi-
erea tratamentului cu levetiracetam.
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PREZENTĂRI DE CAZ

Abrevieri:
CT – computer tomografie
EEG – electroencefalogramă
G – greutate 

Leu – leucocite
PCR – proteina C reactivă
VSH – viteza de sedimentare a hematiilor

INTRODUCERE

Convulsia este o manifestare paroxistică care cu-
prinde mai multe semne şi/sau simptome ce rezultă 
din activitatea neuronală anormală sau sincronă în 
creier. Conform Clasificării Internaţionale a Convul-
siilor Epileptice, acestea se împart în focale, anterior 
numite parţiale, şi generalizate (1). În cazul convul-
siilor epileptice focale, modificările electroencefalo-
gramei (EEG) sugerează că activitatea neuronală 
aberantă are loc iniţial doar la nivelul unei emisfere, 
în comparaţie cu cele generalizate, în care EEG arată 
originea activităţii neuronale aberante în ambele 

emisfere. Convulsiile febrile reprezintă manifestări 
acute, frecvente la copii, şi sunt un rezultat al pertur-
bării pragului de excitabilitate cerebral. Incidenţa 
convulsiilor, atât în context febril cât şi în afebrilita-
te, este de până la 10% în primii ani de viaţă (1). Pe 
de altă parte, 30% dintre pacienţii care prezintă con-
vulsii în afebrilitate vor dezvolta pe parcursul vieţii 
epilepsie, riscul scăzând la 20% în cazul în care exa-
menul neurologic, EEG şi neuroimagistica nu evi-
denţiază elemente patologice după această primă 
manifestare (1). Astfel, apariţia unei singure convul-
sii febrile sau în afebrilitate nu presupune neapărat 
diagnosticul de epilepsie.
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Epilepsia reprezintă o patologie cerebrală carac-
terizată printr-o predispoziţie persistentă de a dez-
volta convulsii şi de consecinţele neurobiologice, 
cognitive, psihologice şi sociale ale acestora (1). 
Incidenţa cumulată a acestei patologii pe durata 
vieţii este de aproximativ 3% şi mai mult de jumă-
tate dintre cazuri prezintă debutul în timpul copilă-
riei, iar prevalenţa anuală este de 0,5-1% (1). Dia-
gnosticul de epilepsie presupune apariţia unei 
convulsii epileptice neprovocate, asociată fie cu o a 
doua manifestare identică, fie cu modificări clinice 
sau EEG suficiente pentru a demonstra predispozi-
ţia persistentă de a dezvolta recurenţe (1). EEG nu 
este obligatorie în cazul primei manifestări convul-
sive fără alte simptome asociate, aşa cum, pe de 
altă parte, ea poate fi şi normală în cazul recurenţei 
convulsiilor epileptice.

Managementul standard de primă linie în cazul 
unui pacient cu epilepsie este reprezentat de medi-
caţia antiepileptică, iar medicamentul propriu-zis 
va fi ales în funcţie de tipul de epilepsie (2). Cu 
toate că există anumite ghiduri care recomandă ale-
gerea tipului de antiepileptic, în majoritatea cazuri-
lor managementul se bazează încă pe abordarea 
probei terapeutice sau, altfel spus, pe o abordare de 
tip „încercare-eroare“ (3). Astfel, tratamentul con-
vulsiilor tonicoclonice generalizate primare s-a ex-
tins în ultimii doi ani, cuprinzând medicamente noi 
precum perampanel, alături de acidul valproic, 
lamotrigina, levetiracetamul, topiramatul, iar zoni-
samide şi lacosamide sunt două antiepileptice care 
se află încă în studiu (4). 

PREZENTARE DE CAZ

Prezentăm cazul unui copil, de sex masculin, în 
vârstă de 3 ani, care s-a internat în clinica noastră 
pentru crize tonicoclonice generalizate, cu durata 
de aproximativ 10-15 secunde, cu plafonarea privi-
rii în context febril. Din antecedentele heredocola-
terale a reieşit că pacientul are o verişoară maternă 
cu epilepsie. Antecedentele personale au evidenţiat 
faptul că pacientul a fost diagnosticat la vârsta de 1 
an cu uşor retard în dezvoltarea neuropsihomotorie, 
manifestat prin hipotonie generalizată uşoară, pen-
tru care a beneficiat de tratament neurologic con-
stând în tratament neuroroborant şi gimnastică me-
dicală, şi care, conform medicului specialist ne-
urolog, s-a recuperat. Debutul bolii actuale a fost în 
ziua internării, cu o criză tonicoclonică generaliza-
tă asociată cu febră, având o durată de 10-15 secun-
de, cu plafonarea privirii, fiind astfel internat în 
clinica noastră pentru investigaţii şi tratament de 
specialitate.

Examenul obiectiv în momentul internării a evi-
denţiat următoarele elemente patologice: stare ge-
nerală uşor influenţată, faringe hiperemic, rinoree 
seroasă, tuse spastică, G: 15 kg. Hemoleucograma 
a arătat uşoară leucocitoză (Leu 10 530/mm3), iar 
reactanţii de fază acută au fost crescuţi (VSH 25 
mm/h, PCR 25 mg/dL). Frotiul periferic a sugerat 
de asemenea prezenţa unei infecţii bacteriene, pu-
nând în evidenţă prezenţa predominantă a celulelor 
polimorfonucleare (55%). A fost efectuat de ase-
menea CT cranian şi EEG în urgenţă, care au fost 
fără elemente patologice. În ziua internării, pacien-
tul a repetat criza, astfel că am solicitat consult ne-
urologic, care a recomandat iniţierea tratamentului 
cu valproat de sodiu sirop (Depakine) în doză de 22 
mg/kg/zi, şi repetarea EEG-ului la 10 zile postcri-
ză. Astfel am interpretat cazul cu diagnosticul de 
convulsii febrile şi angină acută şi am iniţiat trata-
ment antibiotic intravenos timp de 5 zile, antitermi-
ce, precum şi tratamentul recomandat de medicul 
neurolog, cu evoluţie favorabilă, externând pacien-
tul după 5 zile de la internare în stare generală bună, 
fără a mai repeta crizele pe parcursul internării. 

După aproximativ 3 zile de la externare, crizele 
reapar, atât în context febril cât şi afebril, motive 
pentru care mama s-a prezentat cu el la medicul ne-
urolog, care recomandă creşterea dozei de Depaki-
ne la 31 mg/kg/zi, însă în următoarele 24 de ore 
pacientul prezintă încă 6 crize, astfel că este rein-
ternat în clinica noastră. Examenul obiectiv şi ana-
lizele de laborator au fost în limite normale. Am 
efectuat de asemenea IRM cranian care a arătat ve-
getaţii adenoide, fără alte leziuni intracerebrale. Pe 
parcursul internării, am administrat tratament de-
pletiv (Furosemid) şi dexametazonă, asociat cu De-
pakine, cu evoluţie favorabilă, externând pacientul 
după aproximativ 3 zile, cu recomandarea de a con-
tinua tratamentul cu Depakine şi monitorizare neu-
rologică.

Crizele reapar după 7 zile de la externare, în afe-
brilitate, asociate cu mioclonii în timpul somnului, 
aproximativ 7 episoade în 24 de ore, astfel că paci-
entul este internat în compartimentul de terapie in-
tenstivă copii pentru stabilizarea stării, fiind trans-
ferat în clinica noastră după aproximativ 24 de ore. 
Analizele de laborator şi examenul obiectiv au fost 
fără elemente patologice, iar EEG a evidenţiat unde 
tipice de somn, „vertex spikes“ şi grupuri de unde 
teta hipervoltate, complexe undă-vârf bilateral pe 
derivaţiile frontale şi centrale, astfel că am stabilit 
diagnosticul de epilepsie tonicoclonică generaliza-
tă şi am asociat tratament cu Levetiracetam, cu 
evoluţie favorabilă. După aproximativ 6 luni, paci-
entul nu a mai prezentat crize, astfel că acidul val-
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proic a fost redus progresiv, rămânând doar pe tra-
tament cu Levetiracetam, cu evoluţie favorabilă.

Particularitatea cazului constă în apariţia unor 
crize tonicoclonice generalizate la un pacient cu 
antecedente heredocolaterale semnificative şi isto-
ric de retard în dezvoltarea neuropsihomotorie, 
care apar iniţial în context febril, iar apoi în afebri-
litate, repetându-se ciclic, la aproximativ 7-10 zile, 
cu evoluţie nefavorabilă în ciuda tratamentului cu 
valproat de sodiu, crize care se remit doar după ini-
ţierea tratamentului cu Levetiracetam.

DISCUŢII

Epilepsia este o patologie neurologică ce afec-
tează aproximativ 50 de milioane de oameni de pe 
întreg globul (5), cu implicaţii devastatoare pe ter-
men lung atât la nivelul individului cât şi al socie-
tăţii. Incidenţa cea mai mare a epilepsiei este în 
primii 2 ani de viaţă, afectând între 56 şi 88/100.000 
de copii/an, ducând la creşterea riscului de afectare 
a dezvoltării neurologice şi comportamentale a 
acestei categorii de pacienţi (3). Similar, în cazul 
pacientului nostru, debutul a fost de asemenea la o 
vârstă mică. Este bine documentat faptul că dia-
gnosticul şi controlul precoce al convulsiilor epi-
leptice se asociază cu rezultate mai bune pe termen 
lung în ceea ce priveşte dezvoltarea neurologică a 
acestor copii, însă majoritatea epilepsiilor cu debut 
la vârstă mică prezintă un prognostic prost referitor 
la controlarea manifestărilor convulsive (6-8). Ast-
fel, se pare că între 20 şi 40% dintre pacienţii dia-
gnosticaţi cu epilepsie continuă să prezinte convul-
sii în ciuda terapiei farmacologice de care be-
neficiază, categorie de pacienţi care suferă de aşa-
numita epilepsie refractară la tratament (9). În ca-
zul pacientului prezentat mai sus, chiar dacă evolu-
ţia iniţială a fost grevată de multiple recurenţe 
convulsive, o dată cu introducerea levetiracetamu-
lui, acesta nu a mai prezentat nici o manifestare 
convulsivă. Aproximativ 80% dintre cazurile de 
epilepsie sunt întâlnite în ţările subdezvoltate, unde 
această patologie rămâne o problemă majoră de să-
nătate publică (10). Calitatea vieţii pacienţilor dia-
gnosticaţi cu epilepsie este împovărată de inserţie 

socială deficitară din cauza fricii, neînţelegerii, cre-
dinţelor greşite, lipsei de cunoştinţe şi discriminării 
sociale (11). Majoritatea epilepsiilor diagnosticate 
la vârste mici nu pot fi clasificate într-un sindrom 
epileptic, rămânând entităţi neclare, slab definite, a 
căror cauză de bază nu poate fi identificată (2). 

Terapia farmacologică este prima alegere în ma-
nagementul pacienţilor diagnosticaţi cu epilepsie. 
Astfel, există multiple preparate antiepileptice dis-
ponibile în mod curent, precum: acidul valproic, 
lamotrigina, levetiracetamul, topiramatul etc. Stu-
diile recente au descoperit, de asemenea, alte două 
preparate, zonisamide şi lacosamide, utile pentru 
controlul convulsiilor epileptice, dar care necesită 
studii viitoare pentru a putea fi folosite în practica 
medicala curentă (4). Datele recente sugerează că, 
în cazul convulsiilor tonicoclonice generalizate la 
copiii cu posibile probleme cognitive, acidul val-
proic nu ar avea rezultate promiţătoare, lamotrigina 
sau levetiracetamul reprezentând două opţiuni via-
bile pentru această categorie de pacienţi (4). În ca-
zul pacientului nostru, care a prezentat istoric de 
retard în dezvoltarea neuropsihomotorie, manifes-
tările convulsive nu au putut fi controlate decât 
după introducerea levetiracetamului în tratament. 
Din cauza ratei crescute de recurenţe a manifestări-
lor în ciuda terapiei farmacologice adecvate, terapi-
ile nutriţionale reprezintă o opţiune care merită ex-
plorată în cazul epilepsiilor refractare la tratament. 
În ciuda tuturor acestor metode terapeutice disponi-
bile, pacienţii diagnosticaţi cu epilepsie la vârste 
mici prezintă riscul cel mai mare de recurenţă sau 
răspuns slab la tratament.

CONCLUZII

Epilepsia reprezintă o patologie neurologică 
cronică, cu evoluţie imprevizibilă şi prognostic li-
mitat, mai ales în cazul debutului la vârste mici. 
Levetiracetamul reprezintă o opţiune viabilă în ca-
zul copiilor cu epilepsie care nu răspund la trata-
mentul iniţial. Cu toate acestea, vârsta mică la de-
but reprezintă un factor major de prognostic slab pe 
termen lung pentru pacienţii epileptici. 
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