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EPILEPSIA REFLEXÅ

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Epilepsia reflexå (ER) reprezintå sindromul epileptic în care crizele sunt declan¿ate de diferi¡i stimuli specifici (factori externi sau
procese mentale). De¿i  nu este o condi¡ie frecvent întâlnitå în clinicå, este  importantå din punct de vedere al abordårii terapeutice.
Crizele pot fi simple sau complexe, iar din punct de vedere al etiologiei lor pot fi idiopatice sau simptomatice. Factorii declan¿atori pot
fi simpli (vizuali, tactili, auditivi, somatosenzoriali), sau complec¿i (citit, alimenta¡ie, procese mentale, calcule, muzicå, luarea unor
decizii). Patogenia crizelor implicå un grad de hiperexcitabilitate difuzå neuniformå a cortexului, care determinå atingerea unui volum
cerebral considerat critic pentru extinderea excita¡iei, apari¡ia fenomenului  de sincronizare ¿i recrutarea competitivå. Terapia include
modificarea comportamentului fa¡å de mediu, reducerea volumului stimulat cerebral, stimularea recrutårii competitive, redistribuirea
fiziologicå a excita¡iei de la stimulul epileptogenic ¿i terapie medicamentoaså.
Cuvinte cheie: epilepsie reflexå; stimuli specifici

ABSTRACT
The reflex epilepsy (RE) is a syndrom in which all epileptic seizures are consistently elicited by specific stimulus, or they can be
provoked by certain recognisable stimuli (external factors or mental proceses). Even is not a  frecvent condition in clinics, RE is
important for therapeutic management. The seizures can be focal or generalised, and their aetiology may be idiopathic or symptomatic.
The precipitating stimulus are simple (flashes of light, tactile, sounds) or complex (reading, eating, thinking, calculating, music,
decision-making). The pathogenesis of reflex seizures include the stimulation of a critical volume in the distribution of the excitation,
the sincronisation phenomenon and the competitive recrutation. The management of ER include avoidance of precipitating factors,
the changes of environmental stimuli, the stimulation of competitive recrutation, the phisiological distribution of epileptogenic stimuli
and drug treatment.
Key words: reflex epilepsy; specific stimulus

Epilepsia reflexå (E.R.) este o condi¡ie în care
crizele pot fi provocate în mod obi¿nuit ¿i regulat de
un stimul extern, sau, mai rar, de un proces mental. În
mod constant poate fi evien¡iat factorul declan¿ator
intrinsec sau extrinsec (stimul senzorial precis, dar ¿i
procese decizionale, sau alte procese mentale). Nu
vom include în acest tip de epilepsie, crizele induse
de stress sau privare de somn. Pacien¡ii cu E.R. pot
avea crize exclusiv ca råspuns la un stimul specific ¿i
NU prezintå crize spontane.

E.R. se poate manifesta sub formå de crize par¡iale
sau primar generalizate. E.R. este un sindrom epileptic
rar, în care crizele sunt declan¿ate de stimuli specifici
(vizuali, auditivi, somato-senzitivi, somato-motori, sau
de activitå¡i corticale complexe). Frecven¡a lor depinde
de tipul de epilepsie, putând atinge 25% pentru epi-
lepsia fotosensibilå.

CLASIFICARE

Func¡ie de tipul crizelor:
• E.R. purå simplå – crize declan¿ate de stimuli

senzoriali simpli sau acte motorii (epilepsia foto-
sensibilå).

• E.R. complexå – crize declan¿ate de procese men-
tale sau emo¡ionale (epilepsie verbalå sau non-
verbalå).

Func¡ie de modul de apari¡ie:
• primare (idiopatice)
• secundare (simptomatice)

În general, E.R. este consideratå ca fiind idiopaticå,
frecvent cu un istoric familial (genetic), cu debut în
copilårie, cu prognostic benign ¿i råspuns terapeutic
favorabil ¿i în general fårå modificåri EEG intercritice.
E.R. secundarå debuteazå la orice vârstå, asociindu-se
cu leziuni neurologice obiectivabile. Adesea sunt mai
pu¡in stereotipe ca expresie clinicå, mai pu¡in responsive
la terapia specificå ¿i cu modificåri EEG interictale (Drs
G. Rudolf, MP Valenti, Prof E. Hirsch – martie 2004).

STIMULI DECLANªATORI

Au fost descri¿i numero¿i factori declan¿atori
pentru E.R.: diferi¡i stimuli senzoriali, acte simple
sau complexe motorii (mic¡iune), stimuli specifici;
ei pot fi grupa¡i în func¡ie de tipul stimulului, astfel:
I. Vizuali:

• lumina intermitentå ( stroboscopicå).
• patternuri vizuale (cercuri, dungi, cu contrast

mare sau de anumite culori; oscila¡ia sau mi¿-
carea cresc epileptogenitatea).

• clipitul rapid sau strângerea ochilor.
• culori anumite (mai ales ro¿u).
• scåderea intensitå¡ii luminii.
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• obiecte particulare.
• imagini televizate, jocuri electronice.

II. Auditivi:
• zgomote bru¿te, nea¿teptate
• sunete specifice
• teme muzicale, tonuri
• voci
• muzicå în timpul somnului
• gândul la o anumitå muzicå.

III. Somato-senzoriali ¿i proprioceptivi:
• atingere nea¿teptatå, bruscå.
• mi¿care bruscå dupå a¿ezarea în pozi¡ie ¿ezândå

sau culcatå.
• un stimul tactil sau termic prelungit într-o

zonå anumitå a corpului (apa fierbinte, în
unele ritualuri).

• mi¿carea pasivå sau activå a unei por¡iuni
(membru) a corpului fårå brusche¡e.

IV. Procese mentale:
• scris sau citit: – cuvinte, numere
• calcule matematice
• procese decizionale
• jocul de ¿ah

V. Alimenta¡ia:
• mirosul
• vederea anumitor alimente
• distensia gastricå dupå unele alimente greu

digerabile.
VI. Praxia:

• anumite gesturi: utilizarea cu¡itului, a brichetei.

DIAGNOSTIC DIFERENºIAL

• Absen¡e
• Epilepsia benignå a copilului
• Crize par¡iale complexe
• Epilepsia juvenilå mioclonicå
• Epilepsia par¡ialå
• Pseudo-crize
• Crize par¡iale simple
• Sincope
• Epilepsia de lob temporal
• Crize tonico-clonice
Alte situa¡ii ce pot duce la confuzii:
• Hiperekplexia = afectare geneticå, în care copiii

au o reac¡ie (reflex) exageratå de tresårire.
• Epilepsia mioclonicå
• Coreoatetoza paroxisticå
• Ticuri
• Autism/alte tulburåri de dezvoltare mentalå

PATOGENIE

Elemental fundamental în în¡elegerea E.R. este
localizarea diferitelor func¡ii ale creierului. Cum este

posibil ca un stimul a¿a de localizat ¿i specific så pro-
ducå o crizå generalizatå?

O explica¡ie ar fi aceea cå, de¿i cortexul este hiper-
excitabil difuz, nu este uniform hiperexcitabil. Exci-
tabilitatea ar fi mai mare în acele zone ale creierului
unde se proiecteazå influxurile determinate de stimu-
lul-trigger, situa¡ie care nu explicå descårcårile bilate-
rale simetrice (de¿i la o examinare atentå se poate
observa o discretå asimetrie în amplitudinea descår-
cårilor). Stimulul råmâne bine localizat, de¿i descår-
carea poate fi generalizatå.

Surpriza ¿i unele elemente emo¡ionale pot juca
un rol în declan¿area crizelor, situa¡ii demonstrate
cu ajutorul înregistrårilor video-EEG.

Activitatea paroxisticå este în totalitate dependentå
de zona în care stimulul produce descårcarea. Mai
mult, stimuli-model care se proiecteazå în aceea¿i arie
din cortexul vizual au acela¿i efect epileptogen. Un
stimul limitat care se proiecteazå în centrul ariei vizuale
are acela¿i efect ca unul mai puternic ce se proiecteazå
în periferia ariei. De¿i influxurile  stimuleazå în mod
diferit unitå¡ile corticale, când este stimulat acela¿i
volum din creier (din zona hiperexcitabilå), proba-
bilitatea de descårcare epilepticå este acee¿i. Acest
lucru demonstreazå cå, de¿i stimulul-trigger poate fi
localizat, nu vor fi implicate obligatoriu acelea¿i agre-
gate neuronale. Efectul stimulului-pattern aratå cå este
necesarå excitarea unui anumit volum din substan¡a
cerebralå. Aceste aferen¡e trebuie så fie bine sincroni-
zate, sincronizarea fiind un factor important în declan-
¿area descårcårii epileptiforme. Sincronizarea poate
fi ¿i un factor important în func¡ionarea neuronalå
normalå. Singer (1990) a aråtat cå  existå o activitate
sincronizatå pe zone întinse din cortexul vizual, care
au rolul unor coduri de func¡ionare.

Sincronizarea  poate fi ¿i rezultatul aferen¡elor
senzoriale normale, dar este necesarå o sincronizare
a activitå¡ii neuronale în ansmblu pentru epilepto-
genezå.

Un stimul sta¡ionar este mai epileptogenic decât
unul în mi¿care ¿i mai pu¡in epileptogenic decât unul
ce oscileazå, probabil datoritå sincronizårii ce rezultå
din microsacadele din timpul fixa¡iei (Wilkins 1990).
Toate acestea pot determina explica¡ia E.R. Diferen¡a
mare în epileptogenitatea unui stimul care se mi¿cå
într-o direc¡ie ¿i cea a altui stimul care se deplaseazå
în direc¡ie inverså, sugereazå cå sincronizarea activi-
tå¡ii re¡elelor neuronale ca întreg este necesarå apari-
¡iei crizei.

Hughlings Jackson a descris ¿i posibilitatea ca
unii pacien¡i så poatå så-¿i blocheze criza prin altå
activitate intenså (frecarea membrului în care s-a
declan¿at criza poate bloca extinderea ei). Activita-
tea nou declan¿atå interferå cu extinderea activitå¡ii
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epileptogenice. Probabil cå activitatea normalå din
aceste arii reduce sincronizarea, prin recrutare com-
petitivå.

Fenomenul de apari¡ie a crizelor în  E.R. ar putea
fi sintetizat astfel:
1. cortexul este hiperexcitabil difuz, dar ne-uniform,

prin excita¡ii variabile ca acte motorii, senza¡ii
diverse, activitå¡i mentale determinå o activitate
cerebralå extinså.

2. dacå este activat un volum cerebral considerat
critic, este ini¡iatå descårcarea, implicând  releele
cortico-talamice, ceea ce cre¿te gradul de sincro-
nizare în cortex în totalitate ¿i determinå extinderea
excita¡iei.

3. sincronizarea activita¡ii cerebrale determinå apari-
¡ia crizelor.

4. recrutarea competitivå printr-o activitate normalå,
intenså, reduce riscul de crize.

INVESTIGAºII

Electroencefalograma (EEG) este investiga¡ia obli-
gatorie, dar care în cele mai multe cazuri nu aratå mo-
dificåri caracteristice sau este perfect normalå intercritic
În timpul crizei, descårcårile pot fi par¡iale sau
generalizate. În E.R. secundarå, pot exista modificåri
ale traseelor EEG ¿i intercritic.

Înregistrårile video-EEG pot aduce date suplimen-
tare în aspectul clinic al cizelor.

No¡iunile de anatomie func¡ionalå ob¡inute empi-
ric au fost argumentate ¿tiin¡ific pânå în prezent pe
baza imaginilor func¡ionale, în special tomografia
cu emisie de pozitroni (PET). S-a ob¡inut o localizare
preciså a senza¡iilor, a originii actelor motorii, vorbirii
¿i recep¡iei verbale, gândirii spa¡iale, memoriei, dar
localizårile sunt doar par¡iale. Examinårile PET
relevå doar o diagramå a metabolismului cerebral al
glucozei, în consonan¡å cu a¿teptårile dupå diverse
leziuni, dar oferind invariabil ¿i numeroase surprize.
Când un individ prime¿te un stimul senzitiv specific,
apare o cre¿tere a activitå¡ii metabolice în aria senziti-
vå primarå, dar existå ¿i alte arii activate, de¿i stimulul
a fost foarte specific.

TRATAMENT

Existå mai multe terapii non-farmacologice în
tratamentul pacien¡ilor cu E.R.

Modificarea comportamentului în fa¡a TV:
• urmårirea programelor TV într-o camerå bine

luminatå
• reducerea luminozitå¡ii imaginii
• men¡inerea unei distan¡e cât mai mari fa¡å de

ecran

• limitarea timpului petrecut în fa¡a TV
• folosirea unor ochelari de protec¡ie pentru

reducerea luminozitå¡ii
• folosirea telecomenzii la schimbarea progra-

melor.
Jocurile video:
• situarea la cel pu¡in 60 cm de ecran într-o

camerå bine luminatå
• reducerea luminozitå¡ii ecranului
• interzicerea jocului în cazul copiilor obosi¡i
• întreruperea frecventå a jocurilor prin pauze

în care nu va fi privit monitorul
• acoperirea unui ochi în timpul jocului ¿i alter-

narea ochiului cu care este privit monitorul
• întreruperea jocului în cazul unor senza¡ii stra-

nii, neobi¿nuite.
Utilizarea computerului:
• utilizarea unor monitoare fårå varia¡i ale in-

tensitå¡ii (LCD display sau ecran plat)
• folosirea unor ecrane de protec¡ie
• folosirea ochelarilor speciali de protec¡ie
• pauze frecvente în care nu este privit monitorul
Iluminatul puternic ambiental
• acoperirea alternativå a unui ochi, cu mâna,

pânå la dispari¡ia stimulului
• închiderea ochilor sau îndepårtarea privirii de

monitor, pentru ca stimulul så fie minim.

1. Reducerea volumului activat cerebral

Sunt situa¡ii în care este posibil så se previnå apari¡ia
stimulilor responsabili de declan¿area crizelor sau så
se reducå intensitatea lor. Aici se încadreazå limitarea
zonei excitate prin stimuli vizuali, prin închiderea
alternativå a ochilor sau protec¡ie adecvatå, care uneori
determinå o diminuare marcatå a dorin¡ei de urmårire
a TV sau de jocuri video.

Alte situa¡ii se regåsesc în cazul unor crize de-
clan¿ate de citit, dar nu de con¡inutul lingvistic, ci de
alinierea rândurilor, care poate fi reduså prin acope-
rirea par¡ialå a paginii (Wilkins ¿i Lindsay, 1985).

2. Stimularea recrutårii competitive

Psihoterapia anxietå¡ii ¿i depresiei, poate fi utilå în
acest sens. Pacientul este învå¡at så-¿i redirec¡ioneze
gândirea în sens pozitiv, constatându-se prin studii
PET cå rata modificårilor în metabolismul glucidic în
capul nucleului caudat drept este aceea¿i în cazul
pacien¡ilor trata¡i medicamentos (fluoxetine hydro-
chloride) sau  prin psihoterapie comportamentalå –
Baxter, Schwart ¿i Bergman (1992). Rolul acestui tip
de terapie este de a redistribui activitatea neuronalå ¿i
a încerca så instruim pacien¡ii cum ar putea întrerupe
cascada gândurilor ce declan¿eazå criza.
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3. Redistribuirea fiziologicå a excita¡iei
de la stimulul epileptogenic

Uneori stimulii declan¿atori sunt extrem de preci¿i.
În aceste situa¡ii, modificåri minime în distribu¡ia
excita¡iei de la nivelul re¡elei neuronale pot fi sufi-
ciente pentru a anula sau reduce intensitatea crizei.
Astfel, în cazul unor crize declan¿ate prin anumi¡i
stimuli vizuali, putem controla frecven¡a, sau chiar
apari¡ia lor prin modificarea culorii iluminatului.

Sistemul TV American are o frecven¡å de emisie
mai înaltå decât în Marea Britanie sau Japonia, ceea
ce oferå o oarecare protec¡ie împotriva efectului de
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