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Rezumat: Obiectivul studiului. Pe baza observaţiilor efectuate într-o perioadă de 10 ani pe un lot de 
studiu cuprinzând 30 de pacienţi cu formele cel mai frecvent întâlnite de encefalopatii epileptice (EE), şi 
anume sindrom West (SW), sindrom Lennox-Gastaut (SLG) şi forma de continuum epileptic 
encefalopatic (CEC), respectiv SLG evoluat din SW (SW-SLG), am constatat o frecvenţă semnificativă 
statistic a asocierii dintre formele hipotone de paralizie cerebrală (PC) şi SLG, respectiv a formelor 
spastice de PC şi SW. Material şi metodă: Lotul studiat a cuprins în total 30 de pacienţi, cu vârste 
cuprinse între 2 luni şi 6 ani. Dintre aceştia, 2 pacienţi au fost diagnosticaţi cu alte forme de EE 
(sindrom Dravet şi sindrom Landau-Kleffner), restul de 28 cu formele amintite, după cum urmează: 12 
cu SW, iar câte 8 cu SLG, respectiv SW-SLG. Pe baza aplicării criteriilor de includere, pacienţii au fost 
admişi în măsura în care au îndeplinit aceste criterii. Pacienţii au beneficiat de examen clinic general, 
examen neurologic, examen psihic, analize de sânge, înregistrări EEG seriate, investigaţii imagistice, 
examen de fund de ochi. Rezultate: După aplicarea metodelor statistice specifice au rezultat corelaţii 
strânse cu valori semnificative ale parametrului p reprezentând asocierea între formele hipotone şi cele 
spastice de PC şi formele cele mai frecvente de EE (SW, SLG şi SW-SLG). De asemenea, corelaţii de 
frecvenţă semnificative au fost relevate şi între retardul sau regresul psihomotor şi sindroamele 
menţionate. Concluzii: Cu toate că aşa cum sunt definite EE ca un grup heterogen de entităţi, cu 
caracteristici individuale bine conturate, pe lângă câteva trăsături comune, cum ar fi caracterul 
polimorf al crizelor, rezistenţa mare la tratament a crizelor şi variabilitatea patternurilor EEG, se 
adaugă şi sindroamele neurologice identificate şi asocierea acestora în proporţii semnificative statistic 
cu SW, SLG şi SW-SLG. 
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Abstract: Objective of the study: Based on the observations made on a period of 10 years regarding the 
most common form of epileptic encephalopathy (EE), namely, the West syndrome (WS), the Lennox-
Gastaut syndrome (LGS), or the epileptic encephalopathy continuum form (EEC), LGS derived from WS 
(WS-LGS), we found a statistically significant association frequency between the hypotonic forms of 
cerebral palsy (CP) and LGS and between the spastic forms of CP and WS respectively. Materials and 
methods: The study comprised a group of 30 patients, aged between 2 months and 6 years old. Two 
patients were diagnosed with other forms of EE (Dravet syndrome and Landau-Kleffner syndrome), the 
rest of 28 with the above mentioned forms, as follows: 12 with WS, 8 with LGS and 8 with WS-LGS. The 
patients were included in the study based on the inclusion criteria. They benefited from general 
examination, neurological and psychiatric examinations, blood tests, EEG records, imagistic 
investigation as well as optic fundus examination. Results: After the application of the specific statistical 
methods, a close correlation with significant values of the parameter p has resulted, representing the 
association between the hypotonic and spastic forms of PC and the most common forms of EE (SW, SLG 
and SW-SLG). Also, significant frequency correlations were revealed between psychomotor retardation 
or regression and the syndromes listed. Conclusions: Although EE is defined as a heterogeneous group 
of entities, with well-defined individual characteristics, in addition to some common characteristics such 
as: polymorphous character of the seizures, resistance of seizures to treatment and variability of EEG 
patterns, we can add the identified neurological syndromes and their association in statistically 
significant proportions with WS, LGS and WS-LGS. 
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INTRODUCERE 
Encefalopatiile epileptice (EE) reprezintă un grup 

heterogen de epilepsii şi sindroame epileptice caracteristice 
perioadei de sugar şi copil, care au câteva trăsături comune: a) 
caracterul polimorf al crizelor care le definesc din punct de 
vedere clinic; b) patternuri electroencefalografice (EEG) 
caracteristice aproape fiecărei entităţi; c) deficit cognitiv 
preexistent sau instalat progresiv, după şi pe fondul producerii 

crizelor epileptice; d) rezistenţă la tratament, în cele mai multe 
cazuri impunând asocieri medicamentoase antiepileptice 
(MAE), în biterapie sau politerapie.(7) 

Dintre toate tipurile de epilepsii, EE s-au dovedit cel 
mai greu de clasificat, dar sindroame cum ar fi Lennox – 
Gastaut (uneori evoluat din sdr. West, alteori de novo), sindrom 
West, epilepsia mioclonică severă a sugarului (sindrom Dravet), 
afazia epileptică dobândită (sindrom Landau-Kleffner) şi 
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epilepsia cu crize mioclonic – astatice (sindrom Doose) sunt 
bine definite.(9) 

Sindromul West (SW) debutează în mod obişnuit în 
primul an de viaţă, dar crizele apar cu precădere între 3 şi 7 luni. 
Pe lângă crize, a căror emblemă o reprezintă spasmele infantile, 
triada diagnostică implică un pattern electroencefalografic 
(EEG) denumit hipsaritmic şi retard psihomotor iniţial sau 
regres psihomotor după debutul şi pe fondul desfăşurării 
crizelor.(3,5) 

Factorii etiologici reprezintă un grup heterogen, iar în 
40% din cazuri nu pot fi clarificaţi. A fost identificată o mare 
varietate de factori, cum ar fi malformaţiile cerebrale, infecţiile 
(mai ales cele oportuniste reunite sub acronimul TORCH), 
hemoragiile cerebrale intranatale, stările hipoxic-ischemice, 
tulburările metabolice şi sindroamele genetice, cum ar fi 
sindromul Down. În acest context este de menţionat o evidenţă 
procentuală semnificativă privind evoluţia dezvoltării 
psihomotorii, care în cazul formelor simptomatice este „bună” în 
numai 6%, pe când în cazul formelor posibil simptomatice 
(înlocuind termenul perimat, abandonat de criptogenetic), 
însumează 51%.(4,6,8) 

Sindromul Lennox-Gastaut poate fi definit ca o 
mixtură de tipuri de crize epileptice cu debut în copilărie şi un 
prognostic foarte sărac, atât în ce priveşte evoluţia crizelor, cât 
şi dezvoltarea psihomotorie, ceea ce se traduce printr-un regres 
psihomotor şi de limbaj sever.(7)Tipurile de crize întâlnite cu 
cea mai mare frecvenţă sunt crizele tonice, cele atone şi 
absenţele atipice. Patternul interictal caracteristic este 
reprezentat de descărcările de complexe vârf-undă (CVU) lente 
(de obicei, cu frecvenţă de 1,5-2 Hz), adesea cu descărcări 
epileptiforme multifocale.(10) Aspectul ictal este dependent de 
tipul de criză cu care se corelează. Formele simptomatice 
predomină, fiind într-un procent de 70-78%, iar factorii 
etiologici sunt reprezentaţi de o mare varietate, unii congenitali, 
alţii dobândiţi, reprezentative statistic fiind malformaţiile 
cerebrale, encefalitele şi leziunile hipoxic-ischemice. 
Prognosticul în cazul formelor simptomatice este unul foarte 
sărac, ceea ce creşte riscul retardului sever psihomotor, apreciat 
într-un procent îngrijorător de 100%. În acest context trebuie 
făcută menţiunea că riscul retardului mai sus menţionat este 
augmentat de un istoric pozitiv al spasmelor infantile cu debut 
foarte precoce (înainte de 3 luni). (9)  

Cotinuumul epileptic encefalopatic (CEC) este un 
concept care a fost şi este în continuare susţinut de evidenţele 
care atestă „transformarea”dintr-o formă de EE într-o altă formă 
de EE, atât din punct de vedere clinic (cu referire la crizele 
epileptice), cât şi din punct de vedere EEG. Astfel, sindromul 
West poate să evolueze din sindromul Ohtahara, sindromul 
Lennox-Gastaut poate să evolueze din sindromul West, 
sindromul Doose din sindromul Lennox-Gastaut.(2) 

Paraliziile cerebrale (PC) sau encefalopatiile 
sechelare infantile (ESI) sunt definite ca un grup de afecţiuni 
caracterizate prin disfuncţii motorii determinate de leziuni 
cerebrale neprogresive instalate precoce. La disfuncţiile motorii 
se asociază în mod frecvent disfuncţii cognitive, tulburări 
psihice şi de limbaj, agnozii, dispraxii, tulburări senzoriale.(1) 
Factorii etiologici identificaţi includ malformaţii cerebrale, 
anoxie, hemoragii intracerebrale, encefalopatie neonatală 
hipoxic-ischemică, hipoglicemie, infecţii oportuniste (TORCH) 
sau de altă natură. Toţi aceşti factori etiologici acţionează în 
perioada pre, peri şi postnatală imediată. Tabloul clinic are trei 
aspecte principale: retard în dezvoltarea noilor achiziţii 
corespunzătoare vârstei cronologice; persistenţa unor reflexe 
care trebuiau să fie abolite; şi absenţa sau modelul patologic al 
celor care ar trebui să fie prezente corespunzător vârstei 
cronologice. Toate acestea se datorează hipertoniei, hipotoniei, 

distoniilor sau diskineziilor rezultate în urma leziunilor 
neuronilor motori.(1) Clasificarea paraliziilor cerebrale se poate 
face folosind criteriile topografice şi include: forme tetraplegice, 
diplegice şi hemiplegice. Există şi forme triplegice în situaţia 
când un membru (superior) „pare” funcţional, sau paraplegice, 
când membrele superioare „par” funcţionale. Mai pot fi 
clasificate şi în spastice, atetoide (diskinetice), hipotone şi 
ataxice.(1) 
 

SCOP 
Scopul studiului este identificarea corelaţiilor clinico-

epidemiologice între tipul de sindrom neurologic şi tipul de 
encefalopatie epileptică 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Lotul studiat a cuprins în total 30 de pacienţi, cu vârste 

cuprinse între 2 luni şi 6 ani. Pacienţii au fost internaţi în Cinica 
de Neuropsihiatrie pediatrică din Târgu-Mureş între anii 1999 şi 
2009. Dintre aceştia, 2 pacienţi au fost diagnosticaţi cu alte 
forme de EE (sindrom Dravet şi sindrom Landau-Kleffner), 
restul de 28 cu formele amintite, după cum urmează: 12 cu SW, 
iar câte 8 cu SLG, respectiv SW-SLG. Pentru susţinerea 
diagnosticului premergător aplicării criteriilor de includere, toţi 
pacienţii au beneficiat de anamneză. În cadrul acesteia, zona de 
maxim interes a reprezentat-o identificarea cu cât mai mare 
exactitate a factorilor acţionând în timpul sarcinii şi consideraţi 
potenţiali generatori de insulturi cerebrale severe, de asemenea a 
celor intranatali şi perinatali. S-a insistat asupra tipului de 
criză/crize prezente la debut şi descrierea cât mai exactă a 
caracteristicilor acestora (început, conţinut şi final, inclusiv 
perioada postcriză). Examinarea pacienţilor a presupus examen 
clinic general (leziunile tegumentare caracteristice sindroamelor 
neurocutanate au fost atent căutate, de asemenea malformaţiile), 
examen neurologic, psihic şi al performanţelor de limbaj. 
Analizele de sânge au vizat în principal titrurile anticorpilor 
antivirus (citomegalic, herpetic, rubeolic) şi antitoxoplasma 
gondii. S-au efectuat înregistrări EEG seriate, pentru a surprinde 
evoluţia diferitelor patternuri în dinamică. Aproape în toate 
cazurile înregistrările au fost efectuate în somn natural (atunci 
când a fost posibil) şi somn indus medicamentos cu Cloralhidrat 
sol. 10%, 1ml./kg.corp. Toţi pacienţii au fost investigaţi 
imagistic radiologic (CT/RMN/ETF) şi au beneficiat de 
examinarea fundului de ochi. Încadrarea diagnostică şi implicit 
includerea în lotul de studiat a fost posibilă în urma aplicării şi 
îndeplinirii criteriilor de includere. Acestea au fost următoarele:  

Criterii de includere pentru sindromul West 
Tipuri de crize: spasme (s) în flexie sau extensie, s. 

combinate (în flexie şi extensie), s. asimetrice, s. asincrone, s. 
precedate de atonie scurtă, s. precedate de crize parţiale 
asimetrice în cursul epilepsiei, s. focale, s. subtile, s. subclinice; 
Debutul crizelor: între 3 şi 7 luni (înainte de 1 an, rar înainte de 
3 luni); Pattern EEG: hipsaritmia, cu diferitele sale variante 
(asimetrică, modificată, atipică, fragmentată, unilaterală); 
Evoluţia anomaliilor EEG: organizarea ritmurilor pe parcurs, iar 
între 2 şi 4 ani patternul H este înlocuit cu patternul de CVU 
lente din SLG; Dezvoltare psihomotorie: întârziată iniţial sau 
instalată (regres) numai după debutul spasmelor fiind întreţinută 
în cele mai multe situaţii de lipsa de control sau controlul slab al 
crizelor. Sindrom neurologic: variabil (forme spastice, hipotone 
sau diston-diskinetice de tetrapareză, hemipareză, parapareză).  

Criterii de includere pentru sindromul Lennox-Gastaut 
Tipuri de crize: crize tonice, crize atone, absenţe 

epileptice, crize mioclonice, drop attacks, stări de rău epileptic 
(uneori persistenţa s. infantile, respectiv apariţia lor precoce)  

Debutul crizelor: după vârsta de 1 an (dacă evoluează 
din SW) şi între 3 şi 5 ani în formele de novo; 
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Patternuri EEG: a. paroxisme de ritmuri rapide sau 
vârfuri ritmice rapide caracterizând crizele tonice, observabile 
cel mai frecvent în somnul cu unde lente; b. descărcări 
generalizate de complexe vârf-undă lente, bilateral, sincron, 
simetric şi de mare amplitudine pe derivaţiile anterioare, 
caracterizând absenţele atipice; c. vârfuri inter-ictale şi vârfuri 
mutifocale sau vârf-undă lente predominante în ariile frontale şi 
occipitale; d. focare de vârfuri independente multiple, în 
perioada de tranziţie din patternul H în patternul de CVU lente. 

Dezvoltare psihomotorie: relativ bună înainte de 
debutul crizelor, în ciuda faptului că există numai forme 
simptomatice. Sindrom neurologic: variabil (într-o proporţie 
semnificativă sindrom hipoton). 

 
REZULTATE 

Examenul clinic general a evidenţiat leziuni 
tegumentare caracteristice pentru 3 dintre sindroamele 
neurocutanate care apar mai frecvent, şi anume: 
neurofibromatoză tip I (2 cazuri), scleroză tuberoasă Bourneville 
(3 cazuri) şi boală Sturge-Weber (1 caz). Examenul neurologic a 
evidenţiat în toate cazurile ESI (PC), predominând formele 
hipotone şi cele spastice (primele la 10 cazuri, celelate la 15 
cazuri; restul au fost forme diston-diskinetice la 4 cazuri, din 
care 3 asociate cu forme hipotone şi una cu forma spastică şi 3 
sindroame ataxice, 2 asociate cu forme hipotone şi una cu forma 
spastică) (vezi tabel 1). Microcefalii au fost evidenţiate la 12 
cazuri, fiind mai frecvent asociate cu formele spastice, iar 
craniostenoze la 6 cazuri. Examenul psihic a evidenţiat în 19 
cazuri retard iniţial, iar în restul de 11 regres ulterior, după 
debutul crizelor, cu accentuarea progresivă pe fondul 
persistenţei crizelor, până la gradul sever. Titrul anticorpilor 
anti CMV (citomegalovirus) a fost identificat la 8 cazuri, anti 
HSV (herpes simplex virus) la 7 cazuri, anti TG (toxoplasma 
gondii) la 4 cazuri, iar anti VR (virus rubeolic) la 2 cazuri. La 3 
din cei 30 de pacienţi s-au identificat asocieri ai acestora, după 
cum urmează: HSV+TG+VR, CMV+HSV+TG, respectiv 
CMV+HSV la câte 1 caz. Înregistrările EEG au relevat aspecte 
caracteristice entităţilor studiate, evidenţiind patternurile 
caracteristice acestora (hipsaritmie clasică în mai mult de 50% 
din cazuri, restul fiind variante ale acesteia, mai ales hipsaritmie 
fragmentată, mai rar unilaterală; de asemenea descărcări clasice 
de complexe vârf-undă lente generalizate sau predominând 
frontal). De menţionat este creşterea gradului de relevanţă la 
cazurile la care (majoritatea) înregistrarea EEG a fost efectuată 
în somn indus medicamentos (uneori somnul indus 
medicamentos a necesitat deprivare de somn iniţială). 
Investigaţiile imagistice prin examen computer-tomografic (CT) 
cranian au fost efectuate la 20 de pacienţi, iar prin rezonanţă 
magnetică nucleară (RMN) la 10 pacienţi. La 8 pacienţi s-au 
practicat ambele. Un pacient a beneficiat de RMN cu secvenţe 
angiografice (boala Sturge-Weber).La 10 pacienţi s-a efectuat 
ecografie transfontanelară (ETF). S-au evidenţiat cu aceste 
ocazii: la 18 cazuri atrofie cerebrală, din care la 8 focalizată, în 
cele mai multe cazuri frontal şi temporal; în 4 cazuri 
ventriculomegalie (concordantă cu aspectul ETF), la câte 3 
cazuri calcificări intracraniene, respectiv hidrocefalie, iar la câte 
1 caz, malformaţie arterio-venoasă, respectiv chist porencefalic 
FT stâng. Au mai fost evidenţiate hipoplazii vermiene sau 
cerebeloase emisferiale, hipolazii de corp calos, 
ventriculomegalii. 

Analiza statistică s-a efectuat folosind programul 
SPSS versiunea 19. şi GRAPH PAD 

PRISMA. Pentru analiza univariată a datelor am 
folosit testul χ2 (variabile dihotomice). S-a folosit de asemenea 
regresia multivariată acolo unde intervalele de confidenţă 
sugerau puternic prezenţa factorilor de risc pentru diverse 

asocieri. S-au folosit tabele de frecvenţă pentru obţinerea datelor 
numerice şi procentuale. S-au calculat mediile şi DS. Diferenţele 
au fost considerate ca având semnificaţie statistică la o valoare a 
parametrului p mai mică decât 0,05. După aplicarea testelor mai 
sus menţionate şi încadrarea în programul grafic au rezultat 
asocieri semnificative cu p având valori mai mici de 0,05 între 
ESI (PC) şi sindromul West (figura nr. 1) şi sindromul Lennox-
Gastaut de novo sau sindromul Lennox-Gastaut evoluat din 
sindromul West (p= 0,034)(figura nr. 2) Dintre toate evaluările 
efectuate am selectat doar rezultatele cu semnificaţie statistică, 
şi după cum se vede din tabelele şi reprezentările grafice, 
potenţialitatea de predicţie este cu semnificaţie mai mare în 
cadrul sindromului West. 
 
Figura nr. 1. Frecvenţa asocierii dintre ESI şi sindromul 
West 

 
 
Tabelul nr. 2. Frecvenţa asocierii dintre ESI şi sindromul 
West 

Count 5 23 28 

% within S. WEST 17.9% 82.1% 100.0% 
% within ESI 100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

% of Total 17.9% 82.1% 100.0% 
p- 0,001 
 
Figura nr. 2. Frecvenţa asocierii dintre ESI şi sindromul 
Lennox-Gastaut 

 
Tabelul nr 3. Frecvenţa asocierii dintre ESI şi sindromul 
Lennox-Gastaut 

Count 5 23 28 

% within SL - G 17.9% 82.1% 100.0% 
% within ESI 100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

% of Total 17.9% 82.1% 100.0% 
p- 0,05 
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Tabelul nr. 1. Evoluţia dezvoltării psihomotorii în EE 
Nr. 
sub. 

Tipuri de 
EE Dezvoltare motorie Dezv.psih şi a vorbirii Sindroame neurologice 

S1 S L - G inţial bună, regres după 2,6 ani Intelect de limită, dislalie tetrapareză flască 
S2 S L - G iniţial bună, regres după 6 luni sdr.Rett, retard sever tetrapareză flască 
S3 S. WEST retard sever iniţial retard sever tetra. spastică, microcefalie 
S4 S. WEST iniţial bună, regres după 4 luni retard sever, sdr. autist tetra.flască, sdr. ataxic, brahicefalie 
S5 S L - G retard sever iniţial retard sever tetra spast, sdr. diston-diskinetic 
S6 SL - G în limite normale până la 3 ani Retard uşor iniţial, apoi sever hemipareză spastică dreaptă 
S7 SW-SLG retard sever iniţial retard sever sdr. autist tetra. flască, brahicefalie 
S8 S L - G regres psihic sever după 4 ani retard sever, sdr. autist tetrapareză flască 
S9 S L - G regres psihic sever după 6 ani   
S10 S. WEST regres psihomotor după 8 luni retard sever tetrapareză spastică severă 
S11 SW-SLG retard sever iniţial retard sever, sdr. autist tetrapareză flască 
S12 S. WEST retard sever iniţial retard profund tetrapareză spastică 
S13 SW-SLG retard sever iniţial retard sever tetra flască, sdr. diston-diskinetic 
S14 S. WEST retard sever iniţial retard profund tetra. spastică severă, microc. 

S15 SW-SLG retard sever iniţial retard sever 
tetra flască, sdr. diston-diskinetic, 
microcefalie 

S16 S. WEST retard sever iniţial retard sever tetrapareză flască 

S17 SW-SLG retard sever iniţial retard sever 
tetra. spast., sdr. diston-diskinetic, 
scafocefalie 

S18 SW-SLG retard sever iniţial retard sever tetra spastică, microcefalie 
S19 S L - G  regres psihic după 2,6 ani retard moderat tetra. flască, sdr. ataxic 
S20 S. WEST retard sever iniţial retard moderat tetra. flască, microcefalie 

S21 SW-SLG retard sever iniţial retard profund 
tetra spast., sdr. diston-diskinetic, 
microcefalie 

S22 S. WEST retard iniţial retard moderat tetra. flască,  
S23 S. WEST retard iniţial retard sever tetra. spastică,  
S24 S. L-K discret retard iniţial, regres 

moderat după 4 ani 
regres sever psihic, mai ales 
limbaj (afazic) 

sdr. ataxic 

S25 S. WEST retard sever, microcefalie retard sever tetra. spastică, sdr. diston-diskinetic 
S26 S. WEST regres moderat după 4 luni retard moderat tetrapareză flască 
S27 S. WEST retard sever iniţial retard sever tetra. spastică 
S28 SW-SLG retard moderat iniţial retard uşor tetrapareză flască+sdr. ataxic 
S29 SL - G dezvoltare inţială normală până 

la debutul crizelor (5 ani) 
Regres (dizabilităţi, dispraxii) 

regres sever după 5 ani, 
progresiv 

sdr. ataxic instalat după 5 ani, 
evoluând progresiv 

S30 S. 
DRAVET 

dezvoltare iniţială bună până la 
debutul crizelor (2 luni) 

regres după 2 luni, progresiv 
(sever în final) 

tetrapareză flască asimetrică (pred. 
dreaptă) 

SLG- sindrom Lennox-Gastaut, SLK-sindrom Landau-Kleffner, SW-SLG-sindrom West evoluat în sindrom Lennox-Gastaut; 
 
Figura nr. 3. Frecvenţa asocierii dintre sindromul West şi 
retardul psihomotor sever iniţial 

 

Tabelul nr. 4. Frecvenţa asocierii dintre sindromul West şi 
retardul psihomotor sever iniţial 

Count 10 18 28 

% within S. WEST 35.7% 64.3% 100.0% 
% within retard sever 
iniţial 

100.0% 100.0% 100.0% 

T
ot

al
 

% of Total 35.7% 64.3% 100.0% 
p-0,011 
 
Tabelul nr. 5. Frecvenţa asocierii dintre sindromul West şi 
regresul psihomotor ulterior 

Count 18 10 28 

% within S. WEST 64.3% 35.7% 100.0% 
% within regres 
ulterior 

100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

% of Total 64.3% 35.7% 100.0% 
p-0,011 
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Figura nr. 4. Frecvenţa asocierii dintre sindromul West şi 
regresul psihomotor ulterior 

 
 
Figura nr. 5 Frecvenţa asocierii dintre sindromul West şi 
tetrapareza flască 

 
 
Tabelul nr. 6. Frecvenţa asocierii dintre sindromul West şi 
tetrapareza flască 

Count 17 11 28 

% within S. WEST 60.7% 39.3% 100.0% 
% within tetra flasca 100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

% of Total 60.7% 39.3% 100.0% 
p-0,01  
 
Figura nr. 6. Frecvenţa asocierii dintre sindromul West şi 
sindromul ataxic 

 
 

Tabelul nr. 7. Frecvenţa asocierii dintre sindromul West şi 
sindromul ataxic 

Count 20 8 28 

% within S. WEST 71.4% 28.6% 100.0% 
% within sdr ataxic 100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

% of Total 71.4% 28.6% 100.0% 
p-0,022  
 
Figura nr. 7. Frecvenţa asocierii dintre sindromul Lennox- 
Gastaut şi tetrapareza spastică 

 
 
Tabelul nr. 8. Frecvenţa asocierii dintre sindromul Lennox- 
Gastaut şi tetrapareza spastică 

Count 18 10 28 

% within SL - G 64.3% 35.7% 100.0% 
% within tetra spastica 100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

% of Total 64.3% 35.7% 100.0% 
p-0,05 

De asemenea, au rezultat asocieri semnificative 
statistic între gradul sever de retard (mai ales în ce priveşte 
funcţiile psihice şi de limbaj), cu valori ale lui p de 0,011, cu 
procente egale în SLG de novo şi sindromul West, după cum se 
poate observa din reprezentarea grafică (fig. 3 şi 4).  

Au rezultat şi alte asocieri semnificative statistic între 
forma flască de tetrapareză şi sindromul West (p=0,01) şi între 
sindromul ataxic şi sindromul West (p=0,022). Şi nu în ultimul 
rând, între forma spastică de tetrapareză ş sindromul Lennox-
Gastaut (fig. 5, 6 şi 7).  
 

DISCUŢII 
După cum se poate observa, asocierea între diferitele 

forme de ESI (mai ales forma spastică şi hipotonă) cu sindromul 
West şi Lennox-Gastaut au semnificaţii statistice echivalente. 
Cu toate că evidenţele sunt atât de clare în ceea ce priveşte 
retardul în dezvoltare, semnificaţie statistică a rezultat numai în 
asocierea cu sindromul West, cu toate că datele sintetizate în 
tabelul 1 evidenţiază în cea mai mare parte a cazurilor regresul 
psihomotor ulterior de grad sever (mai ales privind dezvoltarea 
psihică şi a limbajului). Comorbididităţile reprezentate prin 
sindroamele neurocutanate pot fi considerate factori de 
întreţinere şi agravare a tablourilor clinice, mai ales în ceea ce 
priveşte persistenţa crizelor epileptice pe fondul controlului 
medicamentos insuficient, în ciuda diferitelor asocieri 
medicamentoase antiepileptice (MAE), duble, triple sau uneori 
chiar cvadruple. Factorii etiologici identificaţi, într-o mare 
proporţie reprezentaţi de infecţiile oportuniste (sindromul 
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TORCH), au reprezentat doar una dintre posibilele explicaţii ale 
aspectelor imagistice surprinse (atrofii cerebrale, hipoplazii cu 
diverse localizări, ventriculomegalii, chiste porencefalice), 
malformaţiilor craniene (microcefalii, craniostenoze). 
Posibilităţile limitate de investigaţie nu au permis diagnosticarea 
certă a sindroamelor neurocutanate (altă posibilă explicaţie ca 
factor de întreţinere şi agravare a formelor studiate de 
encefalopatii epileptice) prin analiză genetică moleculară. 
 

CONCLUZII 
Cu toate că aşa cum sunt definite EE ca un grup 

heterogen de entităţi, cu caracteristici individuale bine conturate, 
pe lângă câteva trăsături comune, cum ar fi caracterul polimorf 
al crizelor, rezistenţa mare la tratament a crizelor şi 
variabilitatea patternurilor EEG, se adaugă şi sindroamele 
neurologice identificate şi asocierea acestora în proporţii 
semnificative statistic cu SW, SLG şi SW-SLG. 

Factorii etiologici recunoscuţi ca având o implicare 
importantă în determinarea acestor sindroame, sunt în cea mai 
mare parte cei care acţionează în perioadele ante, peri şi 
postnatală imediată. Efectul produs sunt sindroamele asfixice de 
diferite grade, care au rolul de a fragiliza creierul oricum imatur 
şi de a oferi condiţii pentru dezvoltarea unor stări grave de multe 
ori ireversibile. 

Menţinând preocuparea pentru factorii etiologici, 
infecţiile oportuniste au un rol decisiv în determinarea unor 
leziuni redutabile la nivel cerebral, în funcţie de momentul în 
care acţionează asupra embrionului sau fătului. Evidenţele 
rezultate în urma prelucrării datelor relevă procente sensibil 
egale pentru virusurile citomegalic şi herpetic (26, respectiv 
23%) şi mai scăzute (13%) pentru Toxoplasma gondii. 

Comorbidităţile encefalopatiilor epileptice sunt 
multiple, dar o pondere foarte semnificativă revine 
encefalopatiilor cronice infantile în diferitele forme de 
prezentare, asociind gradul sever de retard într-un procent 
semnificativ şi sindroame neurologice diferite (forme spastice şi 
hipotone în peste 60%, ataxice şi diskinetice). Retardul în 
dezvoltare poate să preceadă debutul encefalopatiei în propoţie 
de 64%, pe când regresul se instalează după debutul crizelor şi 
este prezent la 34%. Primul este mai frecvent în sindromul 
West, cel de-al doilea în sindromul Lennox-Gastaut. Ca şi 
comorbidităţi importante nu atât din punct de vedere statistic cât 
determinant trebuie luate în considerare sindroamele 
neurocutanate, sindromul autist, microcefalia şi craniostenoza. 

Depistarea cât mai precoce a acestor tablouri clinico-
paraclinice va permite intervenţia timpurie prin instituirea 
programelor complexe de recuperare neuropsihomotorie (atât 
medicamentoase cât şi de fiziokinetoterapie, ludoterapie, 
logopedie, artterapie, meloterapie), a tratamentului antiepileptic 
asociat în vederea obţinerii unui control cît mai bun asupra 
crizelor epileptice, respectiv ajustarea oricând este nevoie a 
schemelor de tratament în vederea obţinerii unei evoluţii cât mai 
bune a performanţelor psihomotorii. 
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