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Rezumat

Epilepsia este una dintre cele mai frecvente afecţiuni cerebrale. Încadrarea sindromică corectă, 
obiectiv al diagnosticului epilepsiilor copiilor şi adolescenţilor, permite stabilirea unui tratament 
optim şi a prognosticului. Studiile publicate în ultimii ani au evidenţiat faptul că prognosticul evoluţiei 
crizelor este în general favorabil în cazul copiilor cu epilepsie, dar că prognosticul social este 
unul mai puţin mulţumitor, chiar şi în cazurile cu epilepsie necomplicată. Cauzele nu sunt foarte 
clare însă este posibil ca stigmatizarea acestor pacienţi, încă prezentă, să contribuie la această 
situaţie. Prognosticul social în cazul epilepsiilor complicate este rezervat aproape întotdeauna. 
În comparaţie cu grupurile de control familiile copiilor cu epilepsie au scoruri mai reduse în toate 
aspectele legate de familie şi acest fapt are la rândul lui o influenţă negativă asupra psihopatologiei 
copiilor cu epilepsie. Este nevoie ca părinţii copiilor cu epilepsie să primească informaţii corecte 
despre prognostic, despre atitudinea cea mai potrivită pe care ar trebui să o aibă şi de asemenea 
suport susţinut din partea terapeuţilor, pentru a ameliora frustrările, tendinţa la izolare socială, 
neglijarea lor şi a celorlalţi fraţi în favoarea copilului bolnav sau invers.
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Abstract
Epilepsy is among most frequent neurological disorders. The aim of the diagnosis is to have 

a syndromic approach. This will allow the choise of the most adequate treatment and corect data 
about the prognosis. The studies published in the last years have shown that the prognosis of 
seizures with onset in childhood is in general favorable. The social prognosis, on the other part, 
is not so good, even in the uncomplicated epilepsies. The reasons for these outcomes is not 
fully understood, but the stigma of these patients, still present, could contribute to it. The social 
outcome of the patients with complicated epilepsies is almost always a poor one. The families of 
the patients with epilepsy have lower scores compared with control groups, and this in turn has 
negative influences on the children. The parents of children with epilepsy need corect informations 
about the disorder, the syndrome and the prognosis and they need to be instructed about the most 
adequate attitudes regarding their children. There is a strong need for support for the parents of 
children with epilepsy, in order to decrease the frustration, social retraction, tendency to neglect 
themselves and their other children in the favour of the child with epilepsy or the opposite.
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1. Introducere

Epilepsia. este. una. dintre. cele. mai.
frecvente afecţiuni cerebrale, şi este prezentă 
la aproximativ 0.5% din populaţia tânără. 
Aproximativ 3.1 – 3.4 milioane de persoane 
din Europa au epilepsie activă (persoane care 
au avut cel puţin o criză epileptică în ultimii 

5 ani, fiind cu sau fără medicaţie). Conform 
unor calcule făcute de autor, care urmează a 
fi publicate, în România sunt în jur de 128.000 
– 130.000 de persoane cu epilepsie activă, din 
care 25.000 sunt copii şi adolescenţi (grupa 
de vârstă 0 - <19 ani), şi aproximativ 3500 de 
copii şi adolescenţi primesc anual diagnosticul 
de.epilepsie .
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Epilepsiile au un impact diferit asupra vieţii 
copiilor şi adolescenţilor, iar evoluţia lor poate 
fi foarte diferită. Sindroamele epileptice care 
apar în copilărie se pot remite, îşi pot modifica 
aspectul sau pot persista în adolescenţă. 
Există sindroame epileptice care pot debuta 
la adolescenţă, şi care pot avea evoluţie 
variabilă.

Prognosticul social este mai nefavorabil 
la copiii cu epilepsie în comparaţie cu oricare 
altă boală cronică. Copiii cu epilepsie vor 
deveni uneori adulţi cu probleme sociale 
semnificative3. Chiar şi copiii cu intelect 
normal care au epilepsie au risc mai mare 
pentru probleme sociale, conform unor studii. 
Alte  studii contrazic însă această opinie.

2. Aspecte sociale ale copiilor şi 
adolescenţilor cu epilepsie

În momentul susţinerii diagnosticului de 
epilepsie părinţii îşi vor exprima nedumeririle 
şi neliniştile legate de consecinţele pe termen 
lung ale bolii. În acest sens este extrem de 
important ca medicul curant să evalueze 
cât mai corect pacientul, să definească tipul 
de criză şi mai ales de sindrom epileptic. 
Alegerea tratamentului optim şi stabilirea 
prognosticului sunt legate de încadrarea 
sindromică corectă. 

În mod tradiţional obiectivul tratamentului 
epilepsiilor era reprezentat de controlul crizelor 
epileptice cu un minimum de reacţii adverse. 
În ultimul timp această abordare a fost însă 
modificată, astfel încât obiectivul tratamentului 

copiilor şi adolescenţilor cu epilepsie să fie o 
viaţă cât mai liberă de implicaţiile medicale şi 
psihosociale ale bolii.  

Prognosticul copiilor şi adolescenţilor cu 
epilepsie depinde de etiologie, de asocierea 
sau nu a altor anomalii, de funcţionarea fizică, 
mentală, psihologică a copiilor în cadrul familiei 
şi a mediului social căruia îi aparţin şi reflectă 
într-o anumită măsură impactul crizelor şi al 
tratamentului asupra pacienţilor şi părinţilor 
lor (tabelele 1, 2). 

Medicul poate teoretic favoriza un 
prognostic nefavorabil atunci când nu 
încearcă să încadreze crizele într-un sindrom 
epileptic cât mai bine definit. În consecinţă 
poate face alegeri nepotrivite ale moleculelor 
anticonvulsivante şi poate contribui la lipsa 
controlului crizelor şi apariţia reacţiilor 
adverse legate de polipragmazie. De 
exemplu: adolescent cu primă criză tonico-
clonică generalizată, cu unele elemente de 
lateralizare, la care se alege carbamazepina 
sau oxcarbazepina ca prim tratament, 
neţinându-se cont de miocloniile la trezire, 
despre care pacientul nu este întrebat, dar 
care sunt prezente. Crizele vor fi agravate 
de tratamentul ales. În plus, lipsa încadrării 
sindromologice blochează gândirea pe termen 
lung legată de faptul că epilepsia mioclonică 
juvenilă are cel mai frecvent un prognostic 
favorabil în cazul menţinerii tratamentului, 
dar este o formă “farmaco-dependentă”, în 
sensul că tratamentul trebuie foarte probabil 
continuat toată viaţa.

Tabelul 1. Sindroame epileptice cu prognostic în general bun (modificat după Deonna T, 20058)

Sindromul Comentarii
Convulsiile neonatale benigne 
familiale

Convulsiile infantile familiale

Epilepsia mioclonică (benignă) a 
sugarului

AD, pot fi severe şi rezistente pentru câteva zile. Crize febrile 
sau afebrile (benigne) pot apărea mai târziu la aproximativ 11% 
din cazuri 
AD, crizele apar de multe ori grupat (se suprapun cu sindromul 
crizelor parţiale complexe benigne ale sugarului). În unele 
familii, crize febrile sau afebrile pot apărea la diferiţi membri, 
aşa numitul GEFS +.
Probabil forma cea mai precoce din spectrul epilepsiilor 
generalizate idiopatice. Crize cu aspect mioclonic, în veghe şi 
somn, uneori reflexe. Fotosensibilitate la 20% dintre pacienţi. 
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Sindromul Comentarii

Epilepsia parţială idiopatică cu vf 
centro-temporale (rolandică)

Epilepsia parţială idiopatică 
occipitală

Epilepsia absenţă a copilului

Epilepsia mioclonică juvenilă

Cea mai frecventă formă, prognosticul crizelor excelent, însă 
uneori pot apărea probleme cognitiv-comportamentale în special 
în faza “activă” a bolii; în general crize legate de somn, parţiale 
simple senzitivo-motorii (implicând faţa, faringele, cu sialoree 
marcată şi zgomote respiratorii) sau secundar generalizate; 
EEG tipic, cu vârfuri bifazice centro-temporale, frecvent focare 
multiple independente, modificările sunt accentuate sau apar 
doar în somn  
Sindrom epileptic al copilului mic, cu crize predominant în somn, 
cu aspect vegetativ (vărsături ictale), se poate prezenta sub 
forma unui status epilepticus, formele cu debut mai târziu au 
fenomene migrenoase; nu întotdeauna cu evoluţie favorabilă.
Unele cazuri doar cu absenţe, unele forme au şi crize TCG 
asociate, 60 – 80% au remisiune completă, în cele mai multe 
cazuri absenţele dispar în urma tratamentului; există situaţii în 
care absenţele pot fi farmaco-rezistente.
Debut la adolescenţă, cu mioclonii la trezire şi crize TCG la 
trezire sau în somn; de multe ori istoric de crize febrile în 
copilărie.

Cauze Exemple
Diagnostic eronat de epilepsie

Diagnostic eronat al tipului de crize / 
sindrom

Lipsa detectării unei boli a SNC 
subiacente

Lipsa detectării existenţei unor factori 
precipitanţi

Erori de abordare terapeutică

Pseudocrize sau pseudostatus epilepticus
Sincope cardiace sau de altă origine
Alte atacuri nonepileptice
Absenţe interpretate ca şi crize parţiale complexe sau invers, 
cu ineficienţa medicamentelor
Tumori cerebrale
Boli degenerative progresive
Boli metabolice
Privarea de somn
Utilizarea anumitor medicamente, alcool
Stimulare luminoasă (de ex jocuri video)
Viaţă dezordonată
Lipsa complianţei
Folosirea unor medicamente nepotrivite, cu potenţial de 
agravare a sindromului epileptic (de ex: carbamazepina în 
epilepsiile generalizate idiopatice)
Folosirea unor doze nepotrivite

- de obicei prea mici
- ocazional prea mari

Asocieri medicamentoase nepotrivite (interacţiuni nefaste din 
punct de vedere al farmacokineziei sau farmacodinamicii)
Lipsa folosirii medicamentelor antiepileptice disponibile

Tabelul 2. Cauze de aparentă rezistenţă în epilepsiile copilului (după Arzimanoglou, Guerrini şi 
Aicardi, 20041)
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Evaluarea prognosticului în prezent 
cuprinde date care includ aspecte legate 
de calitatea vieţii (tabelele 3, 4), obiectivate 
prin intermediul unor chestionare şi scale de 
evaluare11,12, 13,15 ..

Asocierea comorbidităţilor la copiii şi 
adolescenţii cu epilepsie variază în funcţie 
de sindromul epileptic în care ei pot fi 
încadraţi. Deşi se consideră în principiu că 
aproximativ 80% dintre copiii cu epilepsie 
au “doar crize”(epilepsie necomplicată = 
epilepsie fără altă afectare neurologică 
iniţială)  iar 20% sunt cei cu forme severe 
de boală, asociate cu alte anomalii8,  este 

nivelul de pregătire (instruire) academică 

inserţia socială (independent angajat, nivelul de venituri realizate, dependent, protecţia.

     socială, gradul de acoperire de către asigurări)

limitările sociale, stigmatizarea (interdicţia specificată sau indirectă a accesului către anumite .

     meserii, şomaj, interdicţia altor activităţi – de ex dreptul de a şofa)

statutul marital (căsătorit, necăsătorit, copii)

calitatea vieţii

mortalitatea

●

●

●

●

●

●

controlul crizelor – persistente sau nu

coeficientul de inteligenţă

tulburări neurologice asociate – de exemplu, paralizie cerebrală

dificultăţi de învăţare

tulburări de comportament

familie şi societate

medicaţie

●

●

●

●

●

●

●

recunoscut faptul că până şi în cazurile 
“doar cu epilepsie” pot exista unele tulburări 
psihice asociate, mai mari decât în populaţia 
generală şi decât în alte boli cronice 
(diabet). 

Astfel, studiul lui Davies şi colab7 a arătat 
că rata tulburărilor psihice în grupul de copii 
analizaţi este distribuită astfel:

- 56% în grupul copiilor cu epilepsie 
complicată 

- 26% în grupul copiilor cu epilepsie 
necomplicată

- 11% în grupul copiilor cu diabet
- 9% în grupul celorlalţi copii

Tabelul 3. Aspecte ale prognosticului social:

Tabelul 4. Factori care pot influenţa prognosticul social
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Influenţa epilepsiei asupra prognosticului 
social este mai mare decât în cazul altor 
boli cronice (de exemplu, astmul bronşic). 
Conform studiului realizat de Sillanpaa14. pe.
o cohortă de copii finlandezi cu epilepsie, 
prognosticul pe termen lung din punct de 
vedere al remisiunii crizelor a fost în general 
favorabil. Nu se poate spune acelaşi lucru 
despre prognosticul social - epilepsiile cu 
debut în copilărie, chiar şi cele necomplicate, 
par a avea o influenţă nefavorabilă asupra 
nivelului de educaţie, găsirii unui loc de 
muncă, căsătoriei şi fertilităţii. Motivele care 
stau la baza acestor lucruri nu sunt foarte 
clare. Limitările sociale şi academice pot fi 
legate de etiologie, medicaţie, discriminarea 
de către societate. Este interesant faptul că un 
studiu populaţional realizat în Japonia de către 
Wakamoto şi colaboratorii16 a avut rezultate 
mult mai bune pentru copiii cu epilepsie şi 
intelect normal ajunşi la vârstă adultă – ei îşi 
găsiseră un loc de muncă într-o proporţie de 
95%, iar rata căsătoriilor a fost aproape egală 
cu cea a tinerilor fără epilepsie. În această 
situaţie se poate emite ipoteza că normele 
societăţii au probabil un rol important în 
prognosticul social, şi astfel s-ar putea explica 
rezultatele diferite ale studiului japonez faţă 
de cele din alte ţări.

Stigmatizarea pacienţilor cu epilepsie 
este o problemă persistentă chiar şi în ţările 
dezvoltate. Studiile efectuate de Baumann 
şi colaboratorii2 au evidenţiat faptul că 
părinţii celorlalţi copii consideră că copiii cu 
epilepsie au un efect negativ asupra clasei, 
în comparaţie cu cei cu astm bronşic, de 
exemplu. De asemenea părinţii copiilor cu 
epilepsie consideră calitatea vieţii viitoare a 
copiilor lor a fi sub cea a copiilor cu alte boli 
cronice (astm).

Surprinzător, un studiu9 efectuat în 
Olanda, Marea Britanie şi Irlanda în grupuri de 
profesionişti care au inclus psihologi, terapeuţi 

şi lucrători sociali au evidenţiat faptul că 15% 
din cei 76 respondenţi credeau în existenţa 
“personalităţii epileptice” şi 32% considerau 
că epilepsia afectează performanţele 
intelectuale ..

În fapt aceste concepţii greşite stau la 
baza discriminării, prin formarea unor opinii 
despre ceilalţi care nu sunt bazate pe meritele 
individuale ci pe apartenenţa la un grup cu 
caracteristici.presupuse9 ..

În ceea ce priveşte spectrul sever al 
bolii - epilepsiile generalizate simptomatice, 
care reprezintă aproximativ 12% dintre 
epilepsiile copiilor - un studiu foarte recent 
al prognosticului social la 20 ani de la 
debut4 arată că aproximativ 25% dintre ei 
nu supravieţuiesc iar aproape toţi ceilalţi au 
retard mental semnificativ şi sunt dependenţi 
social. Pentru acest grup studiile au rezultate 
asemănătoare – chiar şi cel japonez menţionat 
mai.sus .

3. Aspecte familiale ale copiilor şi 
adolescenţilor cu epilepsie

Părinţii fac parte şi contribuie la calitatea 
vieţii copiilor, şi de aceea calitatea vieţii legată 
de sănătate (HRQOL – health-related quality 
of life) depinde într-o măsură semnificativă de 
atitudinile, reacţiile şi nivelul de educaţie al 
părinţilor.

În comparaţie cu grupurile de control 
familiile copiilor cu epilepsie au scoruri mai 
reduse în toate aspectele legate de familie şi 
acest fapt are la rândul lui o influenţă negativă 
asupra psihopatologiei copiilor cu epilepsie10 .

Părinţii au nevoie de informaţii şi suport 
pornind de la prima criză pe care copilul o are, 
precum şi susţinut în continuare. 

Pentru părinţii copiilor cu forme mai 
probabil “benigne” (chiar dacă, desigur, există 
şi excepţii, şi acest lucru trebuie menţionat 
părinţilor) este important să existe susţinere 
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referitor la prognosticul favorabil pe care 
aceste forme îl au de obicei. Se recomandă 
un program normal de viaţă, fără restricţii 
nejustificate şi evitarea supraprotejării şi a 
ideii de “copil bolnav”.  

Pentru părinţii copiilor cu forme de 
epilepsie non idiopatice este nevoie de 
informaţii suplimentare legate de faptul că 
trebuie să se pregătească pentru o condiţie 
durabilă, cu toate consecinţele pe care acest 
lucru le implică. Frustrările, lipsa speranţei, 
dificultăţile financiare, izolarea socială, 
relaţiile familiale tensive, neglijarea celorlalţi 
fraţi în favoarea copilului bolnav sau invers 
sunt situaţii pe care le întâlnim în familiile cu 
copii cu epilepsie. Există uneori sentimente 
de vinovăţie sau ruşine, anxietate, disperare 
şi în consecinţă o calitate a vieţii redusă şi 
pentru părinţi.

4. Concluzii

Pacienţii cu epilepsie (în cazul de 
faţă, copiii şi adolescenţii) şi familiile lor au 
nevoi semnificative din momentul susţinerii 
diagnosticului de epilepsie. Ei au nevoie de 
mai mult decât suport farmacologic pentru a 
avea o calitate a vieţii acceptabilă. 

Un diagnostic precis care va avea 
repercusiuni asupra stabilirii prognosticului şi 
alegerii tratamentului optim sunt necesităţile 
primare ale pacienţilor din partea medicului 
curant, însă este obligatoriu să se ţină cont 
şi de neliniştile privind prognosticul psiho-
social. În acest sens educarea şi susţinerea 
părinţilor şi copiilor cu epilepsie este foarte 
importantă. Pentru copiii a căror problemă este 
în primul rând a crizelor, care au mai puţine 
anomalii asociate, este extrem de important 
ca activităţile normale pentru vârstă să fie 
încurajate şi de a se preveni supraprotecţia.

Cu mai mult ajutor din partea societăţii, 
persoanele cu epilepsie poate că vor avea 

mai mult curaj de a vorbi despre ei şi despre 
epilepsie, moment în care vom putea observa 
că mai frecvent este vorba despre oameni 
“obişnuiţi” care ar trebui luaţi în considerare 
în acelaşi mod ca alţi pacienţi cu boli cronice, 
fără a mai fi stigmatizaţi. În ceea ce priveşte 
însă formele severe de epilepsie, de obicei 
asociate cu alte anomalii – cel mai important 
fiind retardul mental moderat/sever şi profund – 
prognosticul este practic aproape întotdeauna 
rezervat, acest lucru fiind important de 
cunoscut pentru a stabili conduita optimă de 
îngrijire.
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