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Motivele prezentării (la vârsta de 11 ani): crize focale motorii de hemicorp 
drept

APP: 

-crize epileptice tip absență (tratament cu VPA 2 ani)

-Obezitate morbidă (IMC :+2 DS) cu debut după vârsta de 1 an

-Hipocalcemie rezistentă la tratament

DPM normală până la 3 ani apoi declin cognitiv lent, după vârsta de 10 ani –
tulburări de mers

Caz 1 – , D.N. 17.08.1998

Caz 2 - ,D.N. 03.04.2013

Caz 3 – , D.N. 30.08.2017

Motivele prezentării (la 1 an și 7 luni): persistența manifestărilor paroxistice 
cu aspect hipomotor (prezintă brusc hipotonie generalizată, "moale ca o 
cârpă", ochi închiși, cianoză periorală, durată < 1 minut și revenire spontană la 
normal, fără deficite) și crize tonico-clonice generalizate, debutate cu 6 luni 
anterior, pentru care urmeaza terapie cu Depakine inițiată într-un alt serviciu 
cu o lună anterior prezentării
APP – hipotiroidism congenital – familia nu este compliantă la tratament

Clinic – fără modificări, examen neurologic normal

DPM: normală pe etape de vârstă, un grad de hiperactivitate, în evoluție 
usoară tulburare globală de dezvoltare în special pe latura cognitivă și a 
limbajului expresiv

Plan de investigații:

• Paraclinic – funcție tiroidiană normală sub tratament de sustituție

• Evaluare oftalmologică – în limite normale

• Ecografie cardiacă – fără modificari

• IRM cerebral cu secventa de hipofiza – normal

PSEUDOHIPOPARATIROIDISM TIP 1A –
OSTEODISTROFIA EREDITARĂ ALBRIGHT¹
Clinic: față rotunjită, statură mică, bradidactilie, osificări ectopice, obezitate, 

macrocefalie, tulburări de dezvoltare psihomotorie

Rezistență hormonală PTH, TSH, gonadotropin

Imagistică – calcificări cerebrale 

Cauze: mutatia genei GNAS provenite pe linie materna, transmitere AD

Asocierea crizelor epileptice  - în contextul hipocalcemiei persistente => crize

simptomatice!, controlate odată cu echilibrarea endocrină!

Tratament: vitamina D și Ca

Concluzii

Stabilirea etiologiei crizelor epileptice este un punct esential în managementul
pacienților cu epilepsie. Posibilele cauze acute simptomatice trebuie evaluate 
înaintea stabilirii diagnosticului de epilepsie. 

Patologia endocrină trebuie luata in considerare in fata oricarui pacient cu 
manifestari paroxistice sau cu tulburare de dezvoltare.

Endocrinopatiile sunt o cauza importanta a aparitiei crizelor epileptice, 

diagnosticul precoce corect stabilit ducând la rezultate bune, cu ameliorarea 

tabloului clinic și implicit a calității vieții.

-Motivele prezentării (la vârsta de 1 an și 5 luni): hipotonie generalizată, 

lipsa achizițiilor motorii, posturi distonice

- AHC: 

2 frați decedați la vârsta de 7 și 11 ani, cu istoric de lipsa achizițiilor de 

dezvoltare dar fără regres sau exacerbari, fără contact vizual, hipotonie extremă, 

epilepsie debutată sub vârsta de 1 an, microcefalie, deces prin exacerbarea 

simptomelor respiratorii; o soră sănătoasă

- APF: nesemnificative, evolutie perinatală bună

Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Sectia Neurologie Pediatrică, București

Andreea-Ioana Ștefan, Alice Dică, Dana Craiu, Diana Bârcă

CRIZELE EPILEPTICE ÎN ENDOCRINOPATII – EXEMPLE ÎN 
DISFUNCȚIILE TIROIDEI ȘI PARATIROIDELOR

Dismorfism ”dobândit” (față și 
membre) – față rotundă, gât scurt, 
bradidactilie, obezitate
Hemipareză spastică dreaptă 
(apărută sub vârsta de 2 ani)
Sindrom piramidal bilateral (D>S)
Sindrom extrapiramidal
Întârziere psihică ușoară/moderată 
(QI aprox 50)

Metabolism fosfo-calcic: 
hipocalcemie, hiperfosforemie
Dozari hormonale: TSH și PTH 
crescute, deficit gonadotrofic

- Encefalopatie cronică progresivă
- Sindrom extrapiramidal – sindrom 
hiperton-hipokinetic
- Sindrom piramidal bilateral (D>S)
- Întârziere psihică moderată
- Dismorfism facial dobândit – anomalii 
scheletale
-Obezitate
-Calcificări cerebrale extinse,  
endocrinopatie 

PSEUDOHIPOPARATIROIDISM TIP 1A

EPILEPSIE DE CAUZĂ PROBABIL 
GENERALIZATĂ – MANIFESTĂRI 
PAROXISTICE CU ASPECT HIPOMOTOR
UȘOARĂ TULBURARE GLOBALĂ DE 
DEZVOLTARE ÎN SPECIAL PE LATURA 
COGNITIVĂ ȘI A LIMBAJULUI EXPRESIV
HIPOTIROIDISM CONGENITAL

Terapie cu Depakine, 
Levetiracetam, Euthyrox
Evoluție – persistența 
crizelor însă episoade 
sporadice 

Investigatii:

Bilanț metabolic extins – normal:

-Acid lactic, amoniemie, acil-carnitine 

-N 

-Profil aminoacizi –modificări

nesemnificative

-VLFCA – normal

-Dozarea neurotransmitatorilor și a

aminoacizilor în LCR – normale

Fără afectare sistemică: evaluare 

oftalmologică, cardiologică, 

ecografie abdominală – normale

- Funcție tiroidiana FT3 crescut

- Testare genetica – deficit de 

MCT8

SINDROM ALLAN-HERNDON-DUDLEY (DEFICIT DE MCT8)

Terapie cu analog de hormon tiroidian (Triac) 2015-2019
Septembrie 2019 (6 ani si 5 luni) - apar manifestări paroxistice: privire 
plafonată, hiperextensia capului, flexia și adducția MS pe lângă corp, 
contractură generalizată, fără clonii, palid- galben la față, durată foarte 
scurtă (secunde), 2-3 episoade/zi, remise spontan, de la debut au fost
zilnice – in prezent epilepsie farmaco-rezistentă

Tratament:Depakine, Levetiracetam, Clobazam
Se menține indicația de Triac (indisponibil momentan în România)

HIPOTIROIDISM CONGENITAL²
Simptome la nou-nascut: somnolență, tulburări de alimentație, 
icter prelungit, costipație
Clinic: macroglosie, mixedem, fontanele largi, abdomen destins, 
hernie ombilicală, hipotonie
Cauze: hipotiroidism permanent/tranzitor; cauze 
primare/secundare/periferice
Diagnostic: TSH crescut, FT4 scazut
Tratament: Levothyroxine
Printre cauze poate fi și deficitul de MCT8 - hipotiroidism X-linkat, 
retard psihic, anomalii neurologice       

DEFICIT DE MCT8 – SINDROM ALLAN-
HERNDON-DUDLEY ³
MCT8 – monocarboxylate transporter 8 – transportor specific al 
hormonilor tiroidieni, crucial pentru transportul T3 și T4 la nivelul mai 
multor organe inclusiv creierul
Cauze: mutația genei ce codifică MCT8 – SLC16A2 de pe cromozomul 
Xq13.2
Clinic: tulburare de dezvoltare globală severă, hipotonie marcată cu 
evoluție spre paraplegie spastică, manifestări extrapiramidale, retard 
psihic sever, absența limbajului
Tratament: trial clinic 2019 cu Triac – acid  tri-iodothyroacetic –
amelioreaza simptomatologia neurologica daca este debutat precoce
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Clinic:

-hipotonie severă cu posturi distonice

-spasticitate distală

- microcefalie

- contact vizual bun, fără limbaj

-hipotrofie staturoponderală, atrofii 

musculare

-facies ”miopatic”- facies ingust, 

alungit


