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ABSTRACT
Introduction and aim of study. Convulsive epilepsy is divided, etiologically speaking into idiopathic epilepsy, whose etiology cannot
be put into evidence and secondary convulsive epilepsy generated by well known causes, which is named by us non-epileptically
cerebral paroxysmal manifestation (NECPM). Aim of study is to put into evidence the affections that generated secondary convulsive
epilepsy at a batch of patients in our clinic.
Methods. We studied 675 patients, clinically and para-clinically, interned into the Clinical Hospital of Neurology and Psychiatry of
Oradea, diagnosed with NECPM during 01 January 2005-30 June 2006.
Results. NECPM hospitalized by us represent 10% of the total number of patients interned into the hospital during 01 January 2005-
30 June 2006. We named these epilepsies as NECPM, considering as epilepsy only those convulsive manifestations to which the
cause has not been detected.  We make an enumeration of the convulsive-epileptogene diseases, which induce NECPM. Therefore,
we have found NECPM in the followings:  strokes (20%), cranial-cerebral traumatisms (10%), syncope (6%), alcoholism (5%),
cerebral tumors (5%), infectious diseases (5%), intestinal parasitosis (4%), hypoglycemia (4%), disorders of the hydro electrolytic
metabolism (4%), deficit of B6 vitamin (2%), febrile convulsions (2%), renal failure (1%), hepatic failure (1%), porphyry (1%),
insolation (1%), convulsive access induced by electrocution (1%), hysterically-induced convulsion (1%), degenerative diseases of
the central nervous system (1%), dis-embryoplasiae (1%).
Conclusions. There is idiopathic or primary epilepsy whose etiology cannot be put into evidence yet. There is also mentioned the
NECPM which we name it as non- epileptically cerebral paroxysmal manifestation generated by some affections of the central
nervous system or by other clinical entities. These should be promptly diagnosed because they benefit, beside anti-convulsive
therapy also by specific therapy that cures the NECPM.
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REZUMAT
Introducere ¿i scopul lucrårii. Epilepsia convulsivantå se împarte din punct de vedere etiologic în epilepsie idiopaticå a cårei
etiologie nu se poate pune în eviden¡å ¿i epilepsia convulsivantå secundarå generatå de cauze cunoscute, pe care noi o numim
manifestare cerebralå paroxisticå convulsivantå neepilepticå (MCPCN). Scopul lucrårii este de a pune în eviden¡å afec¡iunile care au
generat MCPCN, la un lot de bolnavi din clinica noastrå.
Metodå. Am studiat clinic ¿i paraclinic 675 bolnavi interna¡i în Spitalul de Neurologie ¿i Psihiatrie Oradea cu diagnosticul de MCPCN
în perioada 1 ianuarie 2005-30 iunie 2006.
Rezultate. MCPCN internate de noi au reprezentat 10% din totalul internårilor din perioada studiatå. Noi am denumit aceste epilepsii
MCPCN, considerând epilepsie doar manifestårile convulsivante la care nu s-a descoperit cauza. Enumeråm afec¡iunile epileptogene
convulsivante care produc MCPCN întâlnite în studiul nostru. Astfel, am întâlnit MCPCN în accidente vasculare cerebrale (20% din
bolnavi), traumatisme cranio-cerebrale 10%, sincope 6%, alcoolism 5%, tumori cerebrale 5%, boli infec¡ioase 5%, parazitoze
intestinale 4%, hipoglicemie 4%, tulburåri de metabolism hidroelectrolitic 4%, caren¡å de vitamina B6 2%, convulsii febrile 2%,
insuficien¡å renalå 1%, insuficien¡å hepaticå 1%, porfirie 1%, insola¡ie 1%, electrocutare 1%, crizå convulsivå istericå 1%, boli
degenerative a sistemului nervos central 1% ¿i disembrioplazii 1%.
Concluzii. Existå o epilepsie idiopaticå sau primarå a cårei etiologie nu se poate pune în eviden¡å în momentul de fa¡å. De asemenea,
existå o epilepsie secundarå, pe care noi o numim MCPCN generatå de unele afec¡iuni ale sistemului nervos sau de alte entitå¡i
clinice. Acestea trebuie diagnosticate rapid pentru cå ele beneficiazå pe lângå tratamentul anticonvulsivant ¿i de un tratament specific
care poate vindeca aceste MCPCN.
Cuvinte cheie: epilepsie; manifestare convulsivå paroxisticå cerebralå neepilepticå (MCPCN)

INTRODUCERE ªI SCOPUL LUCRÅRII

Multå vreme s-a crezut cå toate manifestårile paro-
xistice cerebrale sunt de naturå epilepticå. Existå înså
un mare numår de MCPCN, care sunt mai pu¡in cunos-
cute, dar care se întâlnesc frecvent în practica neurolo-
gicå, nerecunoa¿terea lor ducând la grave erori de
diagnostic ¿i tratament (1, 2). Scopul nostru este de a
le eviden¡ia în rândul bolnavilor interna¡i în Clinica
Neurologicå Oradea.

METODÅ

Am studiat clinic ¿i paraclinic cei 675 pacien¡i
interna¡i în clinica noastrå cu diagnosticul de MCPCN
în perioada 01.01.2005-30.06.2006. Ace¿tia reprezintå
10% din totalul internårilor în aceastå perioadå (figura
1). Am efectuat examenul clinic neurologic, radiografia
cranianå, examenul fundului de ochi, electroencefalo-
grafia (EEG) simplå ¿i activatå, precum ¿i înregistråri
EEG de somn, examene de laborator, angiografie
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cerebralå, tomografie computerizatå, rezonan¡å mag-
neticå nuclearå cerebralå, examenul lichidului cefalora-
hidian, ultrasonografia arterelor de la baza craniului ¿i
la unii bolnavi a arterelor intracerebrale.

REZULTATE

• Mai întâi enumeråm afec¡iunile epileptogene
convulsivante neepileptice întâlnite în studiul
nostru, cu procentele gåsite, apoi le vom discuta
pe fiecare. Astfel am întâlnit MCPCN în: accidente
vasculare cerebrale 20%, traumatisme cranio-
cerebrale 10%, sincope 6%, alcoolism 5%, tumori
cerebrale 5%, boli infec¡ioase 5%, parazitoze intes-
tinale 4%, hipoglicemie 4%, tulburåri de metabo-
lism hidroelectrolitic 4%, caren¡å de vitamina B6
2%, convulsii febrile 2%, insuficien¡å renalå 1%,
insuficien¡å hepaticå 1%, porfirie 1%, insola¡ie 1%,
acces convulsiv indus de electrocutare 1%, crizå
convulsivå istericå 1%, boli degenerative ale siste-
mului nervos central 1% ¿i disembrioplazii 1%
(figura 2).

• Cele mai frecvente accidente vasculare cerebrale
debutate cu MCPCN au fost hemoragiile cerebrale

8% (mai ales hematoamele intracerebrale), hemo-
ragiile subarahnoidiene 4%, ramolismentele cere-
brale provocate de ocluzia arterelor cerebrale 3%,
infarctele corticale embolice 2%, encefalopatia hi-
pertensivå 1%, malforma¡ii vasculare cerebrale (mai
ales anevrismele cerebrale ¿i angioame arterio-ve-
noase) 1%, tromboflebitele cerebrale 1% (figura 3).

• În func¡ie de intervalul traumatism – crizå convul-
sivå, crizele posttraumatice pot fi împår¡ite în crize
precoce, care survin în prima lunå ¿i crize tardive,
care apar dupå aceastå perioadå. Crizele precoce
apar dupå como¡ie cerebralå, fracturå cranianå cu
înfundare sau hemoragie secundarå, hematoame
endocraniene, plågi cranio-cerebrale penetrante.
Convulsiile au apårut mai ales în traumatismele
craniene mai aproape de zonele motorii. Crizele
precoce au avut în unele cazuri un caracter episo-
dic, dispårând odatå cu vindecarea leziunilor care
le-au produs. În alte situa¡ii dupå o perioadå „mutå“
în care se constatå absen¡a manifestårilor critice,
aceste convulsii au reapårut îmbråcând caracterul
crizelor posttraumatice tardive. Crizele posttrau-
matice precoce le-am subîmpår¡it în crize imediate
¿i recente. Crizele imediate au survenit în primele
minute dupå impact, iar cele recente apar la câteva
ore sau såptåmâni de la impact. Crizele posttrau-
matice tardive au la bazå constituirea cicatricei
posttraumatice. Frecven¡a cea mai ridicatå a crizelor
s-au înregistrat dupå 1-5 ani de la momentul trau-
matismului, dar am avut un caz cu debutul crizelor
dupå 10 ani de la traumatism. Crizele imediate ¿i
recente au un prognostic mai bun ca cele tardive.
Prognostic rezervat este ¿i atunci când crizele sunt
subintrante.

• Am avut în 6% din cazuri unde în cadrul unor sin-
cope au apårut MCPCN. Sincopele cu crize con-
vulsive au fost brutale, cu duratå mai mare. Bolna-
vii au prezentat o contracturå tonicå generalizatå
cu câteva convulsii clonice. Faza tonicå este mai
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Figura 3
Frecven¡a bolilor vasculare cerebrale generatoare de MCPCN
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lungå ¿i se înso¡e¿te de apnee. Faza clonicå este
foarte scurtå ¿i se manifestå prin apari¡ia la sfâr¿itul
fazei tonice a unor clonii de micå intensitate, care
dispar în 2-10 secunde. Bolnavii no¿tri au prezentat
sincope vasovagale, sincope ortostatice ¿i sincope
din sindromul Adams-Stokes.

• Intoxica¡ia acutå cu alcool a determinat apari¡ia
MCPCN. MCPCN am avut ¿i în faza prodromalå a
puseurilor de delirium tremens. Cel mai frecvent,
MCPCN sunt întâlnite la alcoolici cronici, dupå o
perioadå îndelungatå de consum.

• MCPCN apar mai frecvent în tumorile supraten-
toriale, la cele subtentoriale sunt mai rare. Tumorile
cu evolu¡ie rapidå ¿i cu malignitate ridicatå
(glioblostoamele) dau mai pu¡in MCPCN. Tumorile
cu evolu¡ie lentå (meningioamele) au avut timp
îndelungat ca manifestare singularå crizå paroxis-
ticå cerebralå neepilepticå. Tumorile apropiate de
cortex dau MCPCN mai frecvent. MCPCN îmbracå
în 2/3 din tumorile cerebrale aspectul de paroxisme
par¡iale, tipul acestora fiind în legåturå cu zona
cerebralå interesatå de tumorå. MCPCN generali-
zate de tip grand mal sunt mai rare. Aceste tipuri
de crizå sunt frecvent generate de procese tumorale
care se dezvoltå în zone „mute“ din punct de
vedere clinic, criza paroxisticå fiind singurul simp-
tom de manifestare a tumorii. În tumorile cu
localizare profundå MCPCN sunt la început par¡iale
cu generalizare secundarå sau de crize majore pri-
mar generalizate. Sindromul de hipertensiune
intracranianå poate produce MCPCN, înainte ca
tumora så se exprime prin astfel de crize.

• Bolile infec¡ioase care produc MCPCN sunt: abce-
sele, tuberculoamele, meningitele ¿i encefalitele
microbiene, encefalitele primitive virale, neuro-
luesul, panencefalita sclerozantå subacutå, scleroza
multiplå ¿i toxoplasmoza.

• Apari¡ia unor MCPCN se pot datora ac¡iunii directe
asupra sistemului nervos central a unor parazitoze,
cum ar fi echinococoza, trichinoza, cisticercoza ¿i
o ac¡iune indirectå prin toxinele care le elibereazå
în intestin, cum ar fi parazitozele intestinale (lim-
brici, oxiuri etc.). Cazurile noastre se încadreazå
în ultima categorie.

• Hipoglicemia constituie un factor convulsivant
neepileptic important, având în vedere rolul esen¡ial
al metabolismului glucidic pentru parenchimul
cerebral. Am avut sindroame hipoglicemice, care
produc MCPCN în hipoproduc¡ia hepaticå de glu-
cozå, prin consum excesiv de glucozå, prin elimi-
nare crescutå de glucozå, prin hipoproduc¡ie hepa-
ticå ¿i hiperutilizare perifericå de glucozå ¿i prin
administrare de insulinå în doze prea mari. MCPCN
din hipoglicemie au fost toate de tip grand mal.

• Tulburårile metabolismului hidroelectrolitic pro-
voacå frecvente MCPCN în cazul când se reali-
zeazå fenomene de hiperhidratare neuronalå sau
modificåri ale concentra¡iilor ionilor, ce au o strân-
så legåturå cu excitabilitatea membranei neuronale
(Na, K, Ca, Cl, Mg). Acest dezechilibru poate fi
cauzat de: afec¡iuni renale, boli endocrine, gastro-
intestinale, perfuzii abundente ¿i îndelungate cu
solu¡ii izotonice. În studiul nostru am avut pacien¡i
cu spasmofilie prin tulburåri ale metabolismului
calciului ¿i magneziului. Toate cazurile au prezentat
convulsii tonico-clonice de tip grand mal. Diag-
nosticul diferen¡ial al spasmofiliei cere o responsa-
bilitate foarte mare, întrucât a diagnostica o spasmo-
filie ca epilepsie idiopaticå cere un tratament
complex ¿i toxic de lungå duratå. To¡i bolnavii
no¿tri au fost tineri între 18-30 de ani.

• Caren¡a piridoxinei (vitamina B6) a realizat MCPCN
la bolnavi în tratament îndelungat cu izoniazidå, care
este inactivatoare de vitamina B6.

• Încadrarea în convulsii febrile a unor MCPCN este
foarte greu. Noi ne-am ghidat dupå urmåtoarele:
convulsiile apar legate de ascensiuni febrile, hi-
pertermia så nu aibå la bazå o afec¡iune organicå a
sistemului nervos ¿i så nu figureze în antecedentele
bolnavilor date sau semne obiective de leziuni
cerebrale. Popoviciu L. ¿i colaboratorii admit cå ¿i
convulsiile febrile pot surveni ¿i la copiii afecta¡i
cerebral ¿i la care febra este doar un factor facilitator.
Bolnavii no¿tri au fost copii de 14 ani.

• MCPCN apar de regulå în stadiul avansat al unei
insuficie¡e renale cronice. Factorii care au stat la
baza apari¡iei manifestårilor de mai sus au fost
hiperazotermia, hiperhidratarea celularå, hipona-
tremia, hipocalcemia ¿i hipopotasemia. Manifes-
tårile paroxistice au fost generalizate, la început
sporadic apoi realizeazå ståri de råu convulsiv.

• Insuficien¡a hepaticå ¿i mai ales encefalopatia
hepaticå este înso¡itå rar de MCPCN. Acestea au
la bazå modificåri metabolice complexe: hiperamo-
niemie, hipoxie, tulburåri ale echilibrului acidoba-
zic ¿i electrolitice.

• Porfiria este înso¡itå foarte rar de MCPCN, care
pot apårea uneori ca formå de debut a porfiriei,
cum a fost ¿i în cazul bolnavilor no¿tri.

• Am avut ¿i cazuri de MCPCM induse de electro-
cutare, precum ¿i apari¡ia lor în tabloul clinic al
insola¡iilor. Expunerile îndelungate la temperaturi
ridicate determinå accese convulsive prin alteråri
brutale ale metabolismului hidroelectrolitic.

• În cazul unor boli degenerative ale sistemului ner-
vos este greu de stabilit o rela¡ie cauzalå între
acestea ¿i MCPCN, mai degrabå este vorba de aso-
cieri sau coinciden¡e morbide. Totu¿i noi am avut
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bolnavi cu demen¡å Alzheimer debutatå prin
MCPCN.

• Disembrioplaziile care produc MCPCN sunt: scle-
roza tuberoaså (boala Bourneville), angiomatoza
encefalotrigeminalå (boala Sturge-Weber-Krabbe)
¿i neurofibromatoza (boala Recklinghausen),
bolnavii no¿tri fåcând parte din aceastå din urmå
boalå.

• Criza istericå imitå de regulå criza grand mal neepi-
lepticå. Poate fi diferen¡iatå de epilepsie prin posibi-
litatea de eviden¡iere a unei legåturi cu o condi¡ie
externå; apare în prezen¡a  unei persoane, bolnavul
având timpul necesar så se lase jos, fårå så se
råneascå, nu prezintå cianozå, nu-¿i mu¿cå limba,
nu pierde urina, convulsiile nu eviden¡iazå regulari-
tatea de succesiune a fazelor unei epilepsii, prezen-
tându-se de regulå sub forma unui amestec polimorf
de contrac¡ii musculare voluntare ¿i spasme tonice,

alterarea con¿tien¡ei este par¡ialå, bolnavii putând
reac¡iona prin mi¿cåri de apårare la excita¡ii externe,
somnul caracteristic fazei postcritice ale epilepsiei
¿i semnele obiective neurologice (semnul Babin-
schi, midriazå) sunt absente. Trebuie subliniat cå
EEG este normal.

CONCLUZII

În afarå de epilepsia idiopaticå în clinica de neuro-
logie se interneazå ¿i unele afec¡iuni care genereazå
MCPCN, care trebuie diagnosticate rapid întrucât ele
beneficiazå pe lângå tratamentul anticonvulsivant ¿i
de un tratament specific, fårå de care bolnavul poate
deceda rapid. Propunem ca aceste crize de epilepsie
secundarå så fie denumite MCPCN, termenul de
epilepsie råmânând så eticheteze cazurile de epilepsie
idiopaticå.


