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Particularități de diagnostic și de tratament al epilepsiilor cu debut la copilul mic

Predictive models to estimate the risk of developing epilepsy in children
Teut A., Hadjiu S., Revenco N., Sărăteanu G., Sărăteanu I., Iliciuc I., Calcîi C.

REZUMAT____________________________________________________________________________________________________

Actualități: Epilepsia la copilului mic reprezintă o cauză majoră de morbiditate pediatrică, întâlnindu-se cu o frecvență majoră la sugar și copilul mic, 
iar depistarea epilepsiilor deseori prezintă difi cultăți, acestea fâcându-se responsabile de declinul psihomotor. Scopul studiului constă în evaluarea 
particularităților clinice, de diagnostic și de tratament al epilepsiei la copiii de vârstă mică în vederea aprecierii celor mai frecvente forme de boală prin 
prisma clasifi cării moderne a epilepsiilor și sindroamelor epileptice. Materiale și metode: Au fost apreciate particularitățile clinico-paraclinice la 61 
(7,7%; 95CI 6,76-8,66) pacienţi cu vârsta cuprinsă între 1 lună și 3 ani, suspectați pentru diagnosticul de epilepsie. A fost apreciat profi lul investigaţiilor 
paraclinice (neuroimagistice și electroencefalografi ce), importante în optimizarea diagnosticului de epilepsie. Rezultate obținute: Rezultatele studiului 
notifi că predominarea formelor simptomatice ale epilepsiilor (85,2%) și prezența tulburărilor de neurodezvoltare (82%). Examenul electroencefalografi c 
a determianat o variabilitate mare a traseelor: descărcări generalizate, hipsaritmie tipică și modifi cată, unde lente ascuțite, unde polimorfe hipervoltate, 
polivârf-undă lentă, unde polimorfe mediovoltate, vârf-undă focale, spike-uri, polispike-uri. Tablourile imagistice s-au caracterizat prin următoarele aspec-
te: atrofi e corticală, hidrocefalie atrofi că, formațiuni chistice, formațiuni gliotice, hipogenezia corpului calos, tuberi corticali, ventriculomegalie, anomalia 
Dandy-Walker, asimetrie emisferică, malformație venoasă, procese ischemice. Concluzii: Boala epileptică este o cauză majoră de morbiditate pediatrică, 
cu frecvență crescută la vârsta de sugar (77%). Epilepsiile corelează cu următoarele tulburări: psihoverbale (rxy=0,22), psihomotorii (rxy=0,29) și tulburările 
mixte ale neurodezvoltării (rxy=0,67). Examenul electroencefalografi c este unul oportun în diagnosticarea epilepsiilor la etapele timpurii. Tablourile ima-
gistice din cadrul epilepsiilor frecvent se caracterizează prin modifi cări structurale ale creierului. Frecvența crizelor epileptice s-a redus prin monoterapie 
(72%), însă o parte din acestea au necesitat tratament prin politerapie (28%), care s-a soldat cu reacții adverse (95%).
Cuvinte cheie: epilepsie, diagnostic, examen electroencefalografi c

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________

Background: Infant epilepsy represents a major cause of pediatric morbidity, being frequent in infants and small children, and often diffi  cult to detect, the-
reby conducting to psychomotor decline. Objectives: We aimed to assess clinical, diagnosis and treatment peculiarities of epilepsy in small children in or-
der to determine the most common forms of the disease through the modern classifi cation of epilepsies and epileptic syndromes. Materials and methods: 
We assessed clinical and paraclinical peculiarities in 61 patients (7.7%; 95CI 6.76 - 8.66) aged between 1 month to 3 years, with supposed diagnosis of 
epilepsy. We also analyzed the results of paraclinical investigations (neuroimaging and electroencephalographic) which are important in improving the 
diagnosis of epilepsy. Results: Our results highlight the prevalence of symptomatic forms of epilepsy (85.2%) and the presence of neurodevelopmental 
disorders (82%). Th e electroencephalographic examination determined a high variability of patterns: generalized discharges, typical and modifi ed hypsar-
rhythmia, sharp and slow waves, polymorphic hypervolted waves, slow-wave poly-spike, polymorphic average waves, focal peak-wave, spikes, polyspikes.  
Imaging arrays were characterized by the following aspects: cortical atrophy, atrophic hydrocephalus, cystic formations, glicotic formations, hypogene-
sis of corpus callosum, cortical tubers, ventriculomegaly, Dandy-Walker anomaly, hemispheric asymmetry, venous malformation, ischemic processes. 
Conclusions: Epilepsy is a major cause of pediatric morbidity with an increased frequency in infants (77%). Epilepsies correlate with the following disorders: 
psycho-verbal (rxy=0.22), psychomotor (rxy = 0.29) and mixed neurodevelopmental disorders (rxy = 0.67). Electroencephalographic examination is appropri-
ate in the diagnosis of epilepsies in the early stages. Th e imaging arrays of frequent epilepsies are characterized by structural brain changes. Th e frequency of 
epileptic seizures was reduced by monotherapy (72%), but some of them requiredpolytherapy (28%), which conducted to adverse reactions (95%).
Key-words: epilepsy, diagnosis, EEG.
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Introducere:
Epilepsia se întâlnește cu frecvență crescută în spe-

cial la copii (1:200 cazuri), determinând complicații 
grave din partea SNC. Din cei sub 50 milioane de 
oameni (înregistrați în lume) care suferă de epilepsie, 
75% sunt înregistrați în ţările slab dezvoltate econo-
mic. În ţările înalt dezvoltate economic anual se în-
registrează în jur de 24-53 cazuri noi de epilepsie la 
100.000 de locuitori. Pe când, în ţările slab dezvoltate 
numărul acestora este mai mare pe contul trauma-
tismelor, morbidității perinatale, etc., incidenţa aces-
tora fiind crescută în primul an de viaţă[1]. În funcție 
de vârstă incidenţa epilepsiei este următoarea: 1 - 12 

luni – 145,8 la 100.000 de locuitori; 1 - 5 ani – 62,1; 5 
-10 ani – 49,7; după 10 ani – 55,9 la 100.000 de locui-
tori[2]. Epilepsia este o cauză frecventă de mortalitate 
și invalidizare neuropsihică a copiilor, care constituie 
70% din numărul total de copii invalizi.

Există numeroase studii care abordează aspecte-
le etiopatogenetice, de diagnostic și de tratament al 
epilepsiei [3, 4, 5, 6, 7]. Cu toate acestea, cauzele epi-
lepsiei nu sunt întotdeauna identificate, diagnosticul 
uneori este întârziat, la fel, nu există un tratament care 
ar vindeca definitiv această maladie. 

Scopul studiului constă în evaluarea particula-
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rităților clinice, de diagnostic și de tratament al epilep-
siei la copiii de vârstă mică în vederea aprecierii celor 
mai frecvente forme de boală prin prisma clasificării 
moderne a epilepsiilor și sindroamelor epileptice.

Materiale și metode: A fost efectuat un studiu 
analitic caz-control, care a inclus 61 pacienți cu vârsta 
cuprinsă între 1 lună și 3 ani (selectați din cei 796 copii 
internați în secția de neurologie a IMSP SCM nr. 1 
pe parcursul anului 2014), confirmați cu diagnosticul 
„epilepsie”. Pentru evaluarea pacienților a fost apli-
cat un chestionar care a cuprins următorii indicatori: 
(1) Date personale: numele, prenumele, vârsta, sexul; 
(2) Aspectul crizelor epileptice: frecvența crizelor, 
tipul și durata accesului, controlul medicamentos al 
crizelor; (3) Anamneza bolii: vârsta la care a avut loc 
debutul crizelor, evoluția în timp a acestora, statutul 
neuropsihic al copilului, investigațiile efectuate până 
la momentul adresării, eficiența tratamentului admi-
nistrat, reacții adverse ale drogurilor antiepileptice. 
Au fost utilizate metode suplimentare de diagnostic: 
(1) electroencefalograma (EEG), pentru confirmarea 
prezenței crizelor epileptice, aprecierii remisiei clini-
ce a bolii și a eficienței tratamentului administrat; (2) 
examinarea ecografică a creierului (neurosonografia), 
tomografia computerizată (CT) și/sau IRM cerebra-
lă (3) bilanțul genetic, pentru determinarea cauzelor 
epilepsiei.

Rezultate și discuții: Studiul a fost efectuat în 
baza pacienților internați în secția de neurologie 
pe parcursul anului 2014. Din toți cei 796 pacienți 
internați 61 (7,7%; 95

CI 
6,76-8,66) au fost confirmați 

cu diagnosticul de epilepsie.
Toți copiii cu epilepsie au fost repartizați în trei 

grupuri în funcție de vârstă (figura 1).
În majoritatea cazurilor, debutul crizelor epileptice 

a fost precoce, în felul următor: (1) 1 – 12 luni – 47 
copii (77,05%; 95

CI
 71,62-82,38); (2) 13 – 24 luni – 

9 copii (14,75%; 95
CI

 10,26-19,34); (3) 25 – 36 luni 

– 5 copii (8,20%; 95
CI

 4,69-11,71). Vârsta medie de 
debut a crizelor epiletice constituie 8,42 luni. În mai 
mult de jumătate din cazuri epilepsia a predominat la 
copiii cu vârsta până la 1 an, ceea ce demonstrează rata 
crescută a incidenței acestei boli în primul an de viață 
și corespunde datelor studiilor analizate. Debutul 
timpuriu al crizelor (în primul an de viață) influențează 
negativ calitatea vieții copiilor și neurodezvoltarea. 
De asemenea, epilepsiile au prevalat la fetițe – 36 
(59,01%; 95

CI
 52,7-65,3) cazuri, iar la băieței – 25 

cazuri (41%; 95
CI

 34,7-47,3,3). 
Recunoașterea bolii s-a bazat pe definiţia opera-

ţională (practică) a epilepsiei, formulată în anul 2014 
de către o comisie de experți din cadrul ILAE, care 
presupune că aceasta este o boală a creierului definită 
de oricare din următoarele condiţii:

1. Două crize neprovocate (sau reflexe) care apar cel 
puţin la 24h distanţă;

2. O criză neprovocată (sau reflexă) și o probabilitate 
de crize similare pe viitor cu risc de recurenţă, 
după două convulsii neprovocate, care apar în 
următorii 10 ani;

3. Prezența diagnosticului de sindrom epileptic [8, 9].
Pentru aprecierea tipului de criză Liga 

Internațională de Combatere a Epilepsiei (ILAE) 
propune utilizarea unei noi clasificații(2016), care 
în scurt timp trebuie sa devină practică tuturor 
clinicienilor. Această clasificare se bazează pe 
distribuția tipurilor de crize în: focale (crize motorii și 
non-motorii), care pot fi cu conștiența clară, afectată 
sau neclară și cu crize bilaterale tonico-clonice; 
generalizate (motorii, absențe) și necunoscute (crize 
motorii și non-motorii), acestea pot fi cu conștiența 
clară, afectată sau neclară, totodată crizele pot fi 
neclasabile. De asemenea, este expusă clasificarea 
crizelor – schema extinsă [9].

Conform comisiei ILAE privind clasificarea și 
terminologia epilepsiei, clasificarea epilepsiilor se 
bazează pe distribuția lor în funcție de (A) Tipurile 
de criză (generalizate, focale și necunoscute); (B) 
Sindroamele electroclinice și alte epilepsii în funcție 
de vârsta de debut (la nou-născut, în copilăria 
fragedă, la copil, la adolescență, la adult) și mai puțin 
specifice vârstei; (C) Constelații distinctive; (D) 
Epilepsia atribuită și determinată de cauze structural-
metabolice; (E) Epilepsia de cauze necunoscute; (F) 
Condiții cu crize epileptice care tradițional nu sunt 
diagnosticate ca o formă de epileptie în sine (crize 
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Fig. 1. Distribuția copiilor cu epilepsie în funcție de vârstă și 
de debutul bolii (%)
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neonatale benigne; crize febrile) [10]. Această schemă 
este considerată un mecanism de pornire pentru 
continuarea procesului de realizare a unei clasificări 
științifice mai exacte.

Astfel, din cei 61 de pacienți, la 45 copii 
(73,8%; 95

CI 
68,17-79,43) au fost identificate crize 

generalizate, în 13 (21,3%; 95
CI 

16,06-26,54) cazuri 
– crize focale, iar în 3 (4,9%; 95

CI 
2,13-7,67) cazuri 

– crize necunoscute. Majoritatea sindroamelor 
electroclinice 47 copii (77,05%; 95

CI
 71,62-82,38) 

au debutat la vârsta de sugar. Etiologiile structurale 
au prevalat la această vârstă, fiind determinate de 
traumatisme cerebrale, leziuni perinatale, malformații 
cerebrale, infecții intrauterine etc.

Privitor la frecvența crizelor epileptice la copiii 
până la 3 ani am obținut următoarele rezultate (figura 
2): (1) crizele zilnice s-au întâlnit la 11 copii (18%; 
95

CI 
13,08-22,92); (2) crize săptămânale – la 14 copii 

(23%; 95
CI 

17,62-28,38); (3) crize lunare – la 22 co-
pii (36%; 95

CI 
29,85-42,15); (4) crize mai rare – la 14 

copii (23%; 95
CI 

17,62-28,38). Predominarea lunară și 
săptămânală a crizelor epileptice exprimă necesitatea 
supravegerii continue a copiilor cu epilepsie și rela-
tează date despre eficiența tratamentului administrat.

În conformitate cu clasificarea etiologică a 
epilepsiilor realizată de ILAE (2011), cauzele acestei 
boli pot fi multiple, începând de la (A) cauze gentice; 
urmând cu (B) epilepsii structural-metabolice, 
secundare unei tulburări structurale sau metabolice 
separate, aceastea fiind combinate pentru a le putea 
separa de conceptul genetic, deoarece ambele sunt 
deseori inseparabile; (C) cauze în cea mai mare parte 
necunoscute, certifică necesitatea investigațiilor 
ulterioare, pentru a identifica cauza epilepsiei[11].

În studiul realizat de noi am depistat mai multe 
cauze posibile ale acceselor epileptice, însă, în ciuda 
faptului că sunt utilizate mai multe investigații 
pentru determinarea etiologiei acceselor epileptice, 
în 22 (36%; 95

CI 
29,85-42,15) cazuri, etiologia 

epilepsiilor rămâne a fi neindentificată (figura 3). 
Epilepsia structurală (anterior simptomatică) a fost 
diagnosticată în majoritatea cazurilor la copii de 
vârstă mică, cauzată de diverse leziuni cerebrale.

Copiii din studiu au fost evaluați prin metoda 
clinic complex Amiel Tison și Gosselin. Într-un 
număr mare de cazuri la copiii studiați au fost 
depistate tulburări de neurodezvoltare (82%). Lipsa 
unor astfel de tulburări la copiii cu epilepsie remarcă 
o evoluție favorabilă a bolii (18%) (figura 4).

Epilepsiile corelează cu următoarele tulburări: 
psihoverbale (r

xy
=0,22), psihomotorii (r

xy
=0,29) și 

cu tulburările mixte de neurodezvoltare (r
xy

=0,67). 
Prezența în mai mult de jumătate din cazuri a 
tulburărilor mixte de neurodezvoltare sugerează 
influența epilepsiei asupra acestor procese, dar și 
implicarea patologiilor concomitente.  

EEG facilitează aprecierea modificărilor 
bioelectrice cerebrale și elucidarea mecanismelor 
neurofiziologice ale epilepsiei. De asemenea, EEG 
reprezintă examenul de elecţie obligatoriu în 
diagnosticul epilepsiei sau la copilul suspectat pentru 
crize epileptice, care permite diferenţierea crizelor 
epileptice de cele neepileptice, totodată are valoare 
prognostică [12, 13, 14]. 

În studiul nostru, EEG a facilitat stabilirea 
diagnosticului și a tipului de criză epileptică, a permis 
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Fig. 2. Distribuția crizelor epileptice în funcție de frecvența lor (%)

Fig. 3. Cauzele crizelor epileptice la copiii studiați (%)

Fig. 4. Tulburări de neurodezvoltare la copiii cu crize epileptice (%)
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selectarea medicaţiei specifice, precum și evaluarea 
și controlul eficienţei terapeutice (determinarea 
timpului necesar de continuare și de întrerupere a 
terapiei antiepileptice).  

Modificări EEG de tip epileptic (vârfuri grupate, 
periodic generalizate, vârf-undă lentă și spike-undă 
lentă) s-au întâlnit la majoritatea pacienților. Din datele 
expuse în figura 5 observăm că patternurile EEG, 
înregistrate interictal la copiii din studiu, în special în 
formele generalizate, au fost exprimate prin modificări 
variabile, însumând aproximativ 9–11 tipuri de trasee 
(r

xy
=-0,72). În această ordine de idei, am observat 

prezenţa descărcărilor generalizate (complexe vârf-
undă lentă) la debutul crizelor, astfel încât: crizele 
tonice s-au asociat cu activitate paroxistică rapidă, cele 
tonico-clonice – cu unde lente ascuţite, vârfuri (lente) 
regrupate și spike-uri, cele atone – cu polispike-uri și 
polivârfuri, cele mioclonice – cu polispike-uri, undă 
lentă și spike-undă lentă. Traseele hipsaritmice au 
însoţit EEG interictal la copiii cu sindromul West 
(6,2%), fiind reprezentate de hipsaritmia tipică și cea 
modificată. Astfel, traseele EEG denotă prezenţa 
unor modificări variabile la copiii cu crize epileptice. 
Prezența traseelor generalizate în 71% cazuri la 
copiii de vârstă mică reflectă imaturitatea proceselor 
bielectrice cerebrale și se asociază cu prognostic 
rezervat privind neurodezvoltarea.

Examenul electroencefalografic este unul oportun 
în diagnosticarea epilepsiilor la etapele timpurii, iar 

traseele epileptice corelează cu debutul epilepsiei 
(r

xy
=0,62). 
Stabilirea corectă a diagnosticului s-a întemeiat 

pe datele obţinute din examenele complexe clinice, 
electrofiziologice și cele neuroimagistice.

Tehnicile moderne de investigare, în special IRM 
cerebrală, a permis stabilirea cauzelor crizelor în multe 

cazuri. Acestea au facilitat, în unele situaţii dificile, 
confirmarea modificărilor structurale ale ţesutului 
cerebral, ceea ce a confirmat prezenţa epilepsiei. 

Cazurile care nu s-au asociat cu modificări 
imagistice, dar s-au manifestat prin simptome 
neurologice, au fost testate clinic și reevaluate. În urma 
analizei tablourilor imagistice a copiilor supravegheați 
am depistat următoarele anomalii, expuse în figura 
ce urmează (figura 6). În 40% cazuri dintre toți 
pacienții identificați cu anomalii neuro-imagistice, a 
fost depistată atrofia corticală, urmată de hipogenezia 
corpului calos, formațiuni chistice, formațiuni gliotice, 
ventriculomegalia, etc. Astfel, o parte din copiii cu 
epilepsie prezintă tulburări structurale ale țesutului 
cerebral (r

xy
=0,51) asociate cu modificări bioelectrice 

cerebrale.
Selectarea drogului antiepileptic este o direcție 

prioritară în obținerea unui tratament eficient al 
epilepsiei. Majoritatea crizelor epileptice au fost 
controlate cu următoarele preparate: Phenobarbital 
(3-5 mg/kg/zi), Valproat de sodiu (Depakine, 15-
40  mg/kg/zi) au primit copiii cu crize generalizate, 
Carbamazepină(10-20 mg/kg/zi – cu crize focale, 
Lamotrigină (5-15 mg/kg/zi) – cu crize generalizate 
(fără efect la Valproat de sodiu), Leviteracetam 
(30-60 mg/kg/zi) – cu crize focale (fără efect la 
Carbamazepină), Clonazepam (0,1-0,2  mg/kg/zi) – cu 
crize generalizate rezistente la alte droguri, Vigabatrină 
(20-80 mg/kg/zi) sau Synacthen Depot (0,25-1 mg/
zi) – cu sindromul West. Cel mai indicat preparat a 
fost Depakina și combinaţia de preparate Depakină și 
Lamotrigină. În tratamentul crizelor epileptice au fost 
utilizate scheme terapeutice atât în monoterapie – la 44 
copii (72,1%;95

CI
 66,36-77,84), cât și în polierapie – 17 

copii (27,9%; 95
CI

22,16-33,64).
Eficiența tratamentului este strâns legată de cauza 

care a provocat boala și a corelat cu tipul crizelor(r
xy
=0,52) 
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și cu dozele preparatelor administrate (r
xy
=0,45) (figura 

7). Datorită tratamentului selectat corect, în 60-80% a 
devenit posibil controlul crizelor epileptice.Totuși, 14 
(23%; 95

CI
 17,62-28,38) din cazurile de EP au fost greu 

de controlat cu droguri antiepileptice, din care motiv 
au fost asociate 2 preparate, iar în caz de ineficienţă a 
fost administrat Synacthen Depot. Farmacorezistenţa 
s-a manifestat în 6 (9,8%; 95

CI
 5,99-13,61) cazuri, 

în special în formele asociate cu leziuni structurale 
cerebrale severe.

Reieșind din faptul că medicamentele antiepileptice 
au diverse reacții adverse, am decis să studiem frecvența 
cu care se întâlnesc acestea în lotul de studiu. 

Reacțiile adverse: (1) grețuri și vome – 8 (13,1%; 
95

CI
 8,78-17,42) cazuri; tulburări comportamentale 

– 4 (6,6%; 95
CI

 3,43-9,77); somnolenţă iniţială 
– 5 (8,2%; 95

CI 
4,69-11,71); creșterea nivelului 

transaminazelor hepatice – 39 (63,9%; 95
CI

 57,75-
70,05); hipotonie musculară – 1 (1,6%; 95

CI
 0,00-

3,23); hiperexcitabilitate – 1 (1,6%; 95
CI

 0,00-3,23) caz. 
Cu cea mai mare frecvență s-a întâlnit reacția adversă 
marcată de nivelurile crescute de transaminaze, ceea 
ce demonstrează hepatotoxicitatea medicamentelor 
antiepileptice. 

Concluzii:
Boala epileptică este o cauză majoră de morbiditate 

pediatrică, întâlnindu-se cu frecvența de 7,7% din 
cazurile de spital (secția de neurologie), se poate observa 
la orice vârstă, dar cea mai vulnerabilă este vârsta de 
sugar (77%), care are particularităţile sale predispozante 
pentru dezvoltarea crizelor (pragul convulsivant scăzut 
și excesul de excitaţie).

Factorii etiologici implicați în epilepsiile copilului 
mic sunt variabili, aranjându-se în următoarea ordine: 
traume cranio-cerebrale, cauze genetice, infecții 
intrauterine, malformații congenitale ale creierului. 
Parte din epilepsiile copilului au cauze necunoscute. 

Este dificil de stabilit diagnosticul și formele 
epilepsiilor la copiii de vârstă mică, deoarece acestea 
se asociază deseori cu tulburări de neurodezvoltare. 
Unicul și cel mai sigur test de apreciere a tipului de 
epilepsie este examenul electroencefalografic.

Tulburările psihoverbale, psihomotorii și cele mixte 
deseori se întâlnesc la copiii cu epilepsie.

Examenul electroencefalografic este unul oportun 
în diagnosticarea epilepsiilor la etapele timpurii, iar 
modificările epileptice corelează cu debutul epilepsiei. 
Traseele electroencefalografice sunt marcate printr-o 
variabilitate mare (9-11 tipuri de trasee): descărcări 
epileptiforme generalizate, lateralizate,  hipsaritmice, etc.

Tablourile imagistice din cadrul epilepsiilor se 
caracterizează prin modificări structurale ale creierului: 
atrofie corticală, formațiuni chistice și gliotice, 
hipoghenezia corpului calos, tuberoame, hidrocefalie, 
anomalii congenitale, ventriculomegalie, etc. Atrofia 
corticală poate apare în contextul epilepsiei.

Majoritatea crizelor epileptice sunt controlate 
de către drogurile antiepileptice. Frecvența crizelor 
epileptice s-a redus prin monoterapie (72%), însă o 
parte din acestea au necesitat tratament prin politerapie 
(28%). În 28% din cazuri crizele s-au tratat, iar în 49% 
crizele au diminuat. Administrarea politerapiei se 
soldează cu reacții adverse (95%).
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Fig. 7. Rata procentuală a efi cienței tratamentului administrat 
copiilor cu epilepsie.

*
*     *

Introduction: 
Epilepsy occurs with an increased frequency 

especially in children (1: 200 cases), causing serious 
complications to the CNS. Out of 50 million people 
suffering from epilepsy worldwide, 75% are registered 
in developing countries. In highly developed countries 
there are recorded about 24-53 new cases of epilepsy 
per 100,000 people every year. While in developing 

countries this number is higher due to trauma, perinatal 
morbidity, etc., its incidence being higher in the first 
year of life [1]. The incidence of epilepsy by age is as 
follows: 1 - 12 months - 145.8 per 100,000 people; 
1-5 years - 62.1; 5 -10 years - 49.7; after 10 years - 
55.9 per 100,000 people [2]. Epilepsy is a common 
cause of mortality and neuropsychological invalidity of 
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children, which constitutes 70% of the total number of 
disabled children.

There are numerous studies dealing with etio-
pathogenic, diagnosis and treatment aspects of epilepsy 
[3, 4, 5, 6, 7]. However, the causes of epilepsy are not 
always identified; sometimes the diagnosis is delayed, 
more over there is no treatment that would cure this 
disease permanently.

Study goal represents the assessment of clinical, 
diagnosis and treatment peculiarities of epilepsy in in-
fants in order to determine of the most common forms 
of the disease through the modern classification of epi-
lepsies and epileptic syndromes.

Materials and methods: We conducted an analy-
tical case-control study, which included 61 patients 
aged 1 month to 3 years (selected from 796 children 
hospitalized in the neurology unit of PMSI MCH 
No. 1 during the year 2014), confirmed with the dia-
gnosis of “epilepsy”. For the evaluation of patients we 
applied a questionnaire that included the following in-
dicators: (1) Personal data: full name, age, gender; (2) 
appearance of epileptic seizures: seizure frequency, type 
and duration, medical control of the seizures; (3) The 
history of the disease: age of onset, their development 
over time, neuropsychological status of the child, un-
dergone examinations previous to the  consultation, the 
effectiveness of administered treatment, side effects of 
anti-epileptic drugs. The following additional diagnos-
tic methods were used: (1) the electroencephalogram 
(EEG) (to confirm the presence of epileptic seizures), 
the assessment of clinical remission of the disease and 
the effectiveness of the administered treatment; (2) so-
nography of the brain (neurosonography), computed 
tomography (CT) and/or brain MRI (3) genetic stock 
(to determine the potential causes of epilepsy).

Results and discussion:The study was carried out 
based on patients hospitalized in neurology unit during 
the year 2014. A number of patients hospitalized 61 
(out of 796) (7.7%; 95

CI
 6.76 to 8.66) were confirmed 

with epilepsy.
All children with epilepsy were divided into three 

groups according to age (Figure 1).

In most cases, there was an early onset of epileptic 
seizures, as follows: (1) 1 - 12 months - 47 children 
(77.05%; 95

CI
 71.62 - 82.38); (2) 13-24 months - 9 

children (14.75%; 95
CI 

10.26 - 19.34); (3) 25-36 
months - 5 children (8.20% 95CI 4.69 - 11.71). 
The average age of onset of epileptic seizures is 8.42 
months. In more than half of epilepsy cases, epilepsy 
prevailed in children up to 1 year, which demonstrates 
the high rate of incidence of this disease in the first year 
of life and corresponds to existing data. Early onset of 
the crisis (in the first year of life) negatively affects the 
quality of life of children and their neurodevelopment. 
Moreover, epilepsies prevailed in girls - 36 (59.01%; 
95

CI
 52.7 - 65.3) cases, contrary to boys - 25 cases 

(41%; 95
CI

 34,7 - 47,3,3).
The diagnosis was based on the operational 

definition of the epilepsy, made in 2014 by a board 
of experts from the International League Against 
Epilepsy(ILAE), according to which epilepsy is a brain 
disease defined by any of the following conditions:
1. Two unprovoked (or reflex) seizures that occur at 

least at a distance of 24 h
2. One unprovoked (or reflex) seizure and the 

probability of similar seizures in the future with risk 
of recurrence, after two unprovoked convulsions 
which appear in the following 10 years;

3. Presence of epileptic syndrome diagnosis [8, 9].
In assessing the type of seizure, the ILAE proposes 

the use of new classifications (2016), which soon will 
be used by all clinicians. This classification is based on 
the distribution of types of seizures in: focal (motor and 
non-motor seizures) which can be with clear, impaired 
or blurred consciousness and with bilateral tonic-clonic 
seizures; generalized (motor, absences) and unknown 
(motor and non-motor seizures); they can be with 
clear, impaired or blurred consciousness, at the same 
time seizures may be unclassified. We also exposed the 
classification of seizures - extended schedule [9].

According to the classification and terminology of 
epilepsy of ILAE, the epilepsy classification is based 
on their distribution based on (A) types of seizures 
(generalized, focal and unknown); (B) electro-clinical 
syndromes and other epilepsies depending on the 
age of onset (at the newborn, in early childhood, in 
child, in adolescence, in adult) and less age-specific; 
(C) distinctive constellations; (D) epilepsy attributed 
to and caused by structural and metabolic reasons; 
(E) epilepsy of unknown causes; (F) conditions with 
epileptic seizures are not traditionally diagnosed as a 
form of epilepsy itself (benign neonatal seizures, febrile 
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seizures) [10]. This structure is considered a starting 
mechanism for continuing the process of achieving a 
more accurate scientific classification.

Therefore, in 45 children of 61 patients (73.8%; 95
CI

 
68.17 - 79.43) we identified generalized seizures, in 13 
(21.3%; 95

CI
 16.06 to 26.54) cases – focal seizures, and 

in 3 (4.9%; 95
CI

 2.13 - 7.67) cases – unknown seizures. 
The biggest part of electro-clinical syndromes 47 
children (77.05%; 95

CI 
71.62 - 82.38) started during 

infancy. The structural etiologies prevailed at this age, 
being determined by brain trauma, perinatal injury, 
cerebral malformations, intrauterine infections etc.

Regarding the frequency of epileptic seizures in 
children up to 3 years, we obtained the following results 
(Figure 2): (1) daily seizures were met in 11 children 
(18%; 95

CI
 13.08 - 22.92); (2) weekly seizures - in 14 

children (23%; 95
CI 

17.62 - 28.38); (3) monthly crisis – 
in 22 children (36%; 95

CI
 29.85 - 42.15); (4) less often 

seizures – in 14 children (23%; 95
CI

 17.62 to 28.38). 
The monthly and weekly predominance of epileptic 
seizures expressed the need of continuous follow-up 
of children with epilepsy and reports data about the 
effectiveness of the administered treatment.

According to the etiological classification made by 
ILAE (2011), the causes of this disease are multiple, 
starting from (A) genetic causes; followed by (B) 
structural and metabolic epilepsies, secondary to either 
structural or metabolic disorders secondary, these 
being combined so that one can separate them from 
the genetic concept, since both are often inseparable; 
(C) unknown causes are the most frequent, and require 
further investigations to identify the reason of epilepsy 
[11].

In our study, we found several possible causes of 
epileptic bouts, but despite multiple investigations 
used to determine the etiology of epileptic bouts, 
in 22 (36%; 95

CI
 29.85 to 42.15) cases the etiology 

of epilepsies remained unidentified (Figure 3). The 
structural epilepsy (previously symptomatic) was 

mostly diagnosed in infants, caused by various brain 
injuries.

Patients were assessed by Amiel Tison and 
Gosselin complex clinical method. In a large number 
of cases, we detected neurodevelopmental disorders 
(82%). The lack of such disorders in children with 
epilepsy may lead to a favorable evolution of the 
disease (18%) (figure 4).

Epilepsies correlate with the following disorders: 
psycho-verbal (r

xy
 = 0.22), psychomotor (r

xy
= 0.29) 

and mixed neurodevelopmental disorders (r
xy

 = 0.67). 
The presence of mixed neurodevelopmental disorders 
in more than half of the cases suggests that epilepsy 
can influence these processes, but there could be also 
concomitant pathologies.

The EEG facilitates the assessment of cerebral 
bioelectrical changes and the elucidation of 
neurophysiological mechanisms of epilepsy. Equally, 
the EEG represents the compulsory investigation in 
the diagnosis of epilepsy, or while epileptic seizures 
are suspected in children. It allows the differentiation 
of the epileptic and non-epileptic seizures, and has a 
prognostic value [12, 13, 14].

In our study, the EEG facilitated the diagnosis and 
of the type of epileptic seizure, it allowed the choice 
of specific medication, as well as the assessment and 
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control of therapeutic efficacy (determination of 
the period necessary to continue and to cease the 
antiepileptic therapy).

The epileptic type EEG changes (grouped spikes, 
periodically generalized, slow spike-wave) met in most 
patients. Data presented in figure 5 show that EEG 
patterns, interictally recorded in studied children, 
especially in generalized forms, were expressed by 
variable changes, summing approximately 9-11 types 
of routes (r

xy
 = -0.72).

In this context, we noticed the presence of 
generalized discharges (complexes of slow spike wave) 
to onset of the seizures, so: the tonic seizures have been 
associated with fast paroxysmal activity, the tonic-
clonic – with slow sharp wave, (slow) regrouped peaks 
and spikes, the atone - with poly-spike sites and poly-
peaks, the myoclonic - with poly-spike, slow spike-
wave and slow wave. The hypsarrhythmical patterns 
accompanied interictal EEG in children with West 
syndrome (6.2%), being represented by the typical 
and modified hypsarrhythmia. Therefore, the EEG 
patterns show the presence of some variable changes 
in children with epileptic seizures. The presence 
of generalized patterns in 71% of cases in small 
children reflects immaturity of brain bioelectrical 
processes and is associated with poor prognosis for 
neurodevelopment.

The electroencephalographic examination is the 
appropriate one in diagnosing epilepsy in early stages, 
and epileptic activity correlates with the onset of 
epilepsy (r

xy
= 0.62).

The correct diagnosis was based on clinical data 
from complex clinical, electrophysiological and 
neuroimaging examinations.

The modern investigation techniques, especially 
brain MRI allowed us to determine the causes of 

seizures in many cases. They facilitated, in some 
difficult situations, the confirmation of structural 
changes in the brain tissue, which confirmed the 
presence of epilepsy.

The cases which were not associated with imaging 
changes, but showed neurological symptoms, were 
clinically tested and reviewed. After analyzing the 
imaging patterns, it has been found the variable 
abnormalities (outlined in figure below (Figure 
6). In 40% of cases identified with neuro-imaging 
abnormalities, we notices cortical atrophy, followed by 
hypogenesis of the corpus callosum, cystic formations, 
gliotic formations, ventriculomegaly, etc. Thus, some 
children with epilepsy show structural abnormalities 
of brain tissue (r

xy
 = 0.51) associated with brain 

bioelectrical changes.
The choice of antiepileptic drug is a priority 

direction in obtaining an effective treatment of 
epilepsy. The most seizures were controlled with 
the following medications: Phenobarbital (3.5 mg 
/ kg/day), Sodium Valproate (Depakine, 15-40 mg/
kg/day) were given to children with generalized 
seizures, Carbamazepine (10-20 mg/kg/day – with 
focal seizures, Lamotrigine (5-15 mg/kg/day) – with 
the generalized seizures (no effect on the Sodium 
Valproate), Leviteracetam (30-60 mg/kg /day) - 
the focal seizures (without Carbamazepine effect), 
Clonazepam (0.1-0.2 mg/kg/day) - with generalized 
seizures resistant to other drugs, Vigabatrin (20-80 
mg/kg/day) or Synacthen Depot (0.25-1 mg/day) - 
with West syndrome. The best prescribed medication 
was Depakine and the combination of Depakine and 
Lamotrigine. In the treatment of epileptic seizures 
were used therapeutic schemes both in monotherapy 
– in 44 children (72.1%; 95

CI
 66,36 - 77.84), and 

in polytherapy – 17 children (27.9%; 95
CI

 22.16 to 
33.64).
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The treatment’s efficiency is closely linked to the 
cause which generated the disease and correlated 
with the type of seizure (rxy = 0.52) and doses of 
administered medications (rxy = 0.45) (figure 7). 
Due to the right selected treatment, in 60-80% it 
became possible to control the epileptic seizures. 
However, 14 (23%; 95CI 17.62-28.38) of the cases of 
EP were difficult to control with antiepileptic drugs, 
which is why 2 drugs were associated, and in case of 
inefficiency Synacthen Depot was administered. The 
pharmacoresistance expressed in 6 (9.8%; 95CI 5.99 
to 13.61) cases, especially in forms associated with 
severe structural brain damage.

Given that antiepileptic drugs have different side 
effects, we decided to study the frequency with which 
they are encountered in the study group.

We noticed the following aside effects: (1) nausea 
and vomiting - 8 (13.1%; 95CI 8.78-17.42) cases; 
behavioral disorders - 4 (6.6%; 95CI 3.43 - 9.77); 
initial drowsiness - 5 (8.2%; 95CI 4.69-11.71); 
increase in liver transaminase elevations - 39 (63.9%; 
95CI 57.75 -70.05); muscular hypotonia - 1 (1.6%; 
95CI 0.00 -3.23); hyperexcitability - 1 (1.6%; 95CI 
0.00 - 3.23) case. The most frequentside effect was 
the elevated levels of transaminases, which highlights 
the hepatotoxicity of antiepileptic medications.

Conclusions: 
1. Epilepsy is a major cause of pediatric morbidity 

met with the frequency of 7.7% of hospital cases (De-
partment of Neurology), it can be seen at any age, but 
the most vulnerable are infants (77%). This age is asso-
ciated with various peculiarities predisposing to the de-
velopment of seizures (low seizure threshold and excess 
of excitation).

2. The etiologic factors involved in infant epilepsies 
are variable, set in the following order: cranio-cerebral 
trauma, genetic causes, intrauterine infections, conge-
nital brain malformations. A part of child’s epilepsies 
has unknown causes.

3. It is difficult to make the diagnosis and to deter-
mine the forms of epilepsies in infants, because they 
are often associated with neurodevelopmental disor-
ders. The only and the safest test for assessing the type 
of epilepsy is the electroencephalographic examination.

4. Psycho-verbal, psychomotor and neurodevelop-
mental mixed disorders often meet in children with 
epilepsy.

5. The electroencephalographic examination is the 
appropriate one in diagnosing epilepsy in early stages, 
and epileptic activity correlates with the onset of epilep-
sy. The electroencephalographic patterns are marked by 
high variability (9-11 types of routes): generalized epi-
leptiform discharges, lateralized, hypsarrhythmic, etc.

6. Imaging arrays of the epilepsies are characterized 
by structural brain changes: cortical atrophy, cystic and 
gliotic formations, hypogenesis of corpus callosum, tu-
beroms, hydrocephaly, congenital anomalies, ventricu-
lomegaly, etc. Cortical atrophy can occur in the context 
of epilepsy.

7. The majority of epileptic seizures are controlled 
by anti-epileptic drugs. The frequency of seizures was 
reduced by monotherapy (72%), but some of them re-
quire polytherapy treatment (28%). In 28% of cases, 
the seizures were treated, and in 49% the seizures have 
decreased. The polytherapy leads to side effects (95%).
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