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REZUMAT
Convulsiile febrile reprezintă o patologie frecventă şi impresionantă a copilului mic. Deşi sunt în general 
benigne, într-un număr mic de cazuri convulsiile febrile se pot asocia cu dezvoltarea epilepsiei. Anumiţi 
agenţi inductori (infecţii virale şi bacteriene, vaccinuri) au fost asociaţi cu dezvoltarea convulsiilor febrile; 
totuşi, o sumă impresionantă de date subliniază importanţa susceptibilităţii gazdei în dezvoltarea acestei pa-
tologii. Au fost descrise particularităţi neurale, infl amatorii şi metabolice în asociere cu dezvoltarea convulsiilor 
febrile. O mai bună înţelegere a mecanismelor implicate în producerea convulsiilor febrile va genera posi-
bilităţi mai bune de predicţie a evoluţiei indivizilor afectaţi şi de tratament.

Cuvinte cheie: convulsii febrile, epilepsie generalizată cu convulsii febrile plus (GEFS+), 
IL-1beta, IL-1RA, HHV6, HHV7, vaccin DTP, vaccin ROR, canalopatii neuronale

ABSTRACT
Febrile seizures are a common and impressive pathology of early childhood. Although generally benign, fe-
brile seizures may be associated with the development of epilepsy in a minority of cases. Particular inducing 
agents (viral or bacterial infections, vaccines) have been associated with the development of febrile seizures; 
however, an impressive amount of data underline the importance of the subject susceptibility in this pathol-
ogy. Neural, infl ammatory and metabolic particularities of subjects have been described in association with 
the development of febrile seizures. A better understanding of the involved mechanisms will generate im-
proved outcome prediction and treatment options.
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REFERATE GENERALE5

CONVULSIILE FEBRILE – DEFINIŢIE ŞI 
EPIDEMIOLOGIE

Convulsiile febrile (CF) reprezintă cele mai 
frec vente evenimente convulsive la om (1). Frec-
venţa lor variază în funcţie de populaţia studiată: 
2-5% în SUA (2), 5-10% în India, 8,8% în Japonia, 
14% în Guam (3).

Defi niţia propusă în 1993 de către International 
League Against Epilepsy (ILAE) descrie convulsiile 

febrile drept crize de tip epileptic ce au loc în 
copilărie după vârsta de 1 lună, asociate cu febră 
necauzată de infecţia sistemului nervos central, la 
copii fără convulsii neonatale sau convulsii nepro-
vocate anterioare şi care nu întrunesc criteriile pen-
tru alte crize acute simptomatice (4).

Convulsiile febrile sunt manifestări patologice 
caracteristice copilăriei. Vârsta lor tipică de produ-
cere este între 6 luni şi 5 ani, cu un vârf al incidenţei 
între 18-24 de luni de viaţă (5).



REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVIII, NR. 2-3, AN 2015 77

CLASIFICAREA CONVULSIILOR FEBRILE ŞI 
RELAŢIA CU DEZVOLTAREA EPILEPSIEI

În funcţie de aspectul clinic şi de durata crizelor, 
convulsiile febrile au fost clasifi cate drept simple şi 
complexe (5):

I. Convulsii febrile „simple“, cu durata mai 
mică de 15 minute, cu aspect generalizat, care nu se 
repetă în primele 24 de ore şi nu se însoţesc de 
patologie neurologică postcritică.

II. Convulsii febrile „complexe“ cu durata 
între 15 şi 30 de minute, în general cu caracter focal 
(6), prezintă recurenţă în interval de 24 de ore şi pot 
fi  însoţite de patologie neurologică postcritică.

O variantă extremă a convulsiilor febrile este 
statusul epileptic febril, manifestare cu aspect de 
criză unică cu durata peste 30 de minute sau de 
mul tiple crize subintrante între care pacientul nu îşi 
recapătă starea de conştienţă (7).

Convulsiile febrile simple reprezintă 60-90% 
din convulsiile febrile (5); sunt considerate benigne, 
nefi ind asociate cu un risc crescut de dezvoltare a 
epilepsiei (8,9) sau cu risc crescut de mortalitate.

Convulsiile febrile prelungite sunt în general 
focale (6). Statusul epileptic febril, varianta extremă 
a convulsiilor febrile, în general cu aspect focal, 
reprezintă aproximativ 5% din convulsiile febrile 
(6) şi 25% din statusul epileptic pediatric (10).

Riscurile de asociere a epilepsiei şi a unei mor-
talităţi crescute sunt mai mari în cazul convulsiilor 
febrile complexe comparativ cu cele simple, re-
fl ectând probabil patologia neurologică subiacentă: 
riscul de dezvoltare a epilepsiei este pe ansamblu 
de 2-7% la copiii cu convulsii febrile (11); la cei cu 
convulsii febrile simple este aproximativ identic 
(1-1,5%) cu cel din populaţia generală (0,5-1%), pe 
când la copiii cu convulsii febrile complexe este de 
4-15% (12). Într-un studiu care a urmărit pe par-
cursul a 28 ani rata mortalităţii la copiii danezi a 
fost identifi cat un risc relativ de mortalitate de 1,8, 
respectiv 1,89 în primul, respectiv al doilea an după 
prima convulsie febrilă, faţă de copiii din lotul 
control fără convulsii febrile; mortalitatea a fost 
asemănătoare (risc relativ 1,09) în cazul convulsiilor 
febrile simple, comparativ cu copiii control, şi 
crescută (risc relativ 1,99) în cazul convulsiilor 
febrile complexe (13).

Au fost propuse următoarele mecanisme pentru 
explicarea asocierii convulsiilor febrile cu epi-
lepsie ulterioară:

1) Convulsiile febrile pot fi  manifestarea unei 
„diateze convulsive subiacente“: în general tipul 
convulsiei febrile (generalizată sau focală) cores-
punde tipului de epilepsie ulterioară cu care se 

asociază (9), ceea ce sugerează rolul particularităţilor 
gazdei în producerea ambelor manifestări pato lo-
gice. (Pentru detalii a se vedea subcapitolul „Par-
ticu larităţi ale gazdei ce predispun la producerea 
convulsiilor febrile“).

2) Convulsiile febrile prelungite pot fi  elementul 
cauzal al epilepsiei ulterioare, prin leziunile produse 
la nivel cerebral. În acest sens, a fost discutat efectul 
lezional al convulsiilor febrile prelungite asupra hi-
pocampului şi asocierea cu producerea sclerozei 
me ziale temporale şi a epilepsiei de lob temporal.

În anii 1960 au fost publicate rezultate privind 
rata înaltă de istoric de convulsii febrile în copilărie 
(50-70%) la pacienţi cu epilepsie de lob temporal 
farmacorezistentă, care au necesitat intervenţie chi-
rur gicală şi la care leziunea histologică identifi cată 
a fost scleroza mezială temporală (14,15). Studii 
ul terioare au arătat că durata convulsiilor febrile 
(între 90-100 de minute) şi caracterul focal se aso-
ciază cu producerea de modifi cări detectabile 
imagistic la nivelul hipocampului şi cu dezvoltarea 
ulterioară a sclerozei meziale temporale (16-18). 
Nu există un paralelism perfect între dezvoltarea 
sclerozei me ziale temporale la nivel morfologic şi a 
epilepsiei de lob temporal la nivel clinic. De ase-
menea, doar o parte dintre subiecţii cu scleroză 
mezială tem po rală sau epilepsie de lob temporal 
prezintă istoric de convulsii febrile (9).

Deşi epilepsia de lob temporal, frecvent asociată 
cu scleroza mezială temporală (14,15), era consi-
derată patologie dobândită, predispoziţia genetică 
este recunoscută drept factor cauzal important (19), 
fapt relevat şi de propunerea de includere în clasi-
fi carea epilepsiei de către International League 
Against Epilepsy (ILAE) a „epilepsiei de lob tem-
poral familiale“ (familial temporal lobe epilepsy, 
FTLE) (20).

Reacţia de fază acută şi producerea febrei

Pătrunderea agenţilor infecţioşi sau a com po-
nentelor lor în ţesuturi şi contactul cu componente 
ale sistemului imun înnăscut sau adaptiv (com-
plement, anticorpi, celule imune) sunt urmate de 
declanşarea unei cascade de evenimente cunoscute 
sub numele de „reacţie infl amatorie“. Celulele 
imune tisulare ce au detectat prezenţa agenţilor pa-
togeni eliberează o gamă de mediatori vasoactivi şi 
chemotactici solubili, care produc modifi cări ale 
permeabilităţii vasculare şi extravazarea în ţesut a 
factorilor plasmatici (complement, imunoglobuline, 
componente ale sistemelor coagulării şi fi brinolizei). 
Factorii chemotactici eliberaţi de celulele imune şi 
cei rezultaţi din activitatea componentelor umorale 
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ale sistemului imun înnăscut recrutează local neu-
trofi le circulante şi macrofage tisulare. Compo nen-
tele umorale şi celulare, înnăscute şi adaptive, ale 
sistemului imun conlucrează pentru eliminarea 
agen tului patogen.

În cadrul reacţiei infl amatorii se eliberează în ţe-
sut şi factori antiinfl amatori (IL-4,-6,-10, TGF-beta) 
care limitează răspunsul local odată cu dispariţia 
stimulului patogen. Resturile celulare şi mediatorii 
rămaşi în urma desfăşurării reacţiei locale sunt 
drenaţi în ganglionii limfatici, unde sunt distruşi de 
macrofage (21).

 În cazul în care în cadrul reacţiei infl amatorii 
locale sunt activate terminaţii nervoase senzoriale 
tisulare sau trec în circulaţia sistemică mediatori 
infl amatori, se produce „reacţia de fază acută“, un 
răspuns infl amator generalizat, în a cărui desfăşurare 
sistemul nervos central joacă un rol important, prin 
multiple mecanisme, între care cel neuroendocrin 
(activarea axului hipotalamus-hipofi ză-suprarenală) 
şi cel metabolic (modifi carea metabolismului inter-
mediar la nivelul întregului organism).

Marca declanşării reacţiei de fază acută este 
febra, defi nită drept creştere activă a temperaturii 
cor porale ce are loc ca reacţie de apărare faţă de 
intrarea în organism a agenţilor patogeni (22). As-
pectul activ al febrei o diferenţiază de hipertermie, 
care este o creştere pasivă a temperaturii corporale 
peste temperatura fi xată de termostatul hipotalamic, 
din cauza depăşirii capacităţii organismului de disi-
pare a căldurii. Subiecţii febrili preferă mediul cald, 
care le este favorabil atingerii unei temperaturi cor-
porale crescute, pe când cei hipertermici preferă un 
mediu rece, care îi ajută la disiparea căldurii.

Creşterea temperaturii corporale în febră se pro-
duce prin mai multe mecanisme: producere de căl-
dură metabolică (prin frison sau, la nou-născut, 
prin termogeneza în grăsimea brună) (23), prin va-
so  constricţie cutanată şi prin diminuarea transpi-
raţiei.

La om, în mediu termic neutru, febra presupune 
o creştere a temperaturii corporale cu 0,5-3°C (până 
la 38-40,5°C) (24).

Rolul semnalizării umorale şi neurale în 
producerea febrei

Teoria dominantă în trecut în explicarea modului 
de producere a febrei presupunea producţia de ci to-
kine proinfl amatorii (între care TNFalfa, IL-1beta, 
IL-6) de către celulele mononucleare peri ferice la 
contactul cu agentul patogen şi transmiterea pe cale 
sanguină a semnalului infl amator la nivelul nu cle-
ului ventromedial preoptic (VMPO) din hipo-

talamusul anterior, responsabil de reglarea tem pe-
raturii corporale.

În prezent teoria producerii febrei prin trans mi-
terea semnalului pro-infl amator din periferie spre 
sistemul nervos central a fost mult nuanţată (21, 
25,26), cu recunoaşterea participării la transmiterea 
acestui semnal atât a unei căi umorale, cât şi a uneia 
nervoase, cu cinetici diferite.

Sunt diferenţiate două faze în producerea reacţiei 
febrile: o fază precoce şi una tardivă.

Faza precoce are loc foarte rapid, în primele 
minute după pătrunderea agentului patogen în 
fl uxul circulator sau în cavităţile organismului, cu 
mult înainte de creşterea nivelului sanguin al cito-
kinelor proinfl amatorii. Un rol esenţial în produ-
cerea acestei faze a reacţiei febrile îl are prezenţa 
componentei C5 a complementului. Animalele că-
rora li s-a scăzut nivelul de componenţă C5 a com-
plementului prin tratament cu factor din venin de 
cobră şi animalele tratate cu antagonişti selectivi 
pentru receptorul C5aR1 au prezentat o atenuare a 
ascensiunii termice dependentă de nivelul scăderii 
C5, iar animalele knockout pentru receptorul 
C5aR1 nu au dezvoltat febră la administrarea LPS 
(review în 21).

Un alt element esenţial pentru producerea fazei 
precoce a reacţiei febrile este reprezentat de ma-
crofagele tisulare. Ficatul are un rol esenţial în pro-
ducerea răspunsului febril faţă de antigene cir cu-
lante sanguin şi antigene pătrunse la nivelul cavităţii 
peritoneale, prin activitatea celulelor Kupffer, ma-
crofage hepatice specializate. Receptorul pentru 
C5a (C5aR1) este exprimat la nivelul celulelor 
Kupffer; stimulate, acestea produc PGE2 cu ajutorul 
enzimei constitutiv exprimate COX-1, ceea ce ex-
plică rapiditatea instalării febrei, mult mai rapid 
decât apariţia în sânge a citokinelor circulante 
(review în 21). 

PGE2 are rol de semnalizare în transmiterea 
semnalului infl amator atât în periferie, cât şi central.

Faza precoce a febrei depinde de transmiterea 
semnalului infl amator pe cale neurală. La nivelul 
terminaţiilor nervoase senzitive tisulare ce exprimă 
receptori tip 3 pentru PGE2 (EP3) are loc semna-
lizarea prin intermediul acestei prostaglandine. 
Semnalul pro-infl amator este transmis pe cale ner-
voasă, atât prin intermediul nervului vag (semnale 
de la organele splanhnice), cât şi prin intermediul 
nervului glosofaringian (de la urechea medie, 
tonsile, faringe), către nucleul tractului solitar 
(NTS), iar de aici pe calea mănunchiului ventral 
noradrenergic (ventral noradrenergic bundle, VNB) 
spre nucleul ventromedial preoptic (VMPO) hipo-
talamic. La acest nivel semnalizarea se face 
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noradrenergic în faza precoce a febrei, cu inducţie 
a expresiei locale a COX-2 şi sinteza consecutivă 
de PGE2.

PGE2 funcţionează la nivelul VMPO ca inductor 
al fazei tardive a febrei. La faza tardivă participă şi 
semnalizarea pe cale sanguină prin citokine pro-
infl amatorii secretate în periferie (cale independentă 
de detecţia agentului patogen prin intermediul C5a 
şi de transmiterea neurală noradrenergică) (21).

Atât semnalizarea precoce prin noradrenalină, 
cât şi cea tradivă prin PGE2 la nivelul nucleului 
ventromedial preoptic inhibă rata de descărcare a 
neuronilor termosenzitivi din acest nucleu şi con-
secutiv scad inhibiţia exercitată asupra mecanis-
melor de termogeneză (21).

Rolul IL-1beta în reacţia de fază acută

Una dintre citokinele esenţiale în desfăşurarea 
reacţiei de fază acută este IL-1. Acţiunile IL-1 se 
manifestă la nivelul tuturor organelor; este mediator 
principal al bolilor autoinfl amatorii, autoimune, in-
fecţioase, degenerative (27-31).

Au fost descrise roluri importante ale IL-1 în 
des făşurarea reacţiei de fază acută:

1. Creşterea imunităţii celulare înnăscute, prin 
ac ţiune asupra sistemului nervos central: prin mo-
difi carea termostatului hipotalamic, cu producerea 
febrei, ceea ce induce creşterea ratei de migrare a 
leu  cocitelor (IL-1 este pirogenul endogen clasic)
(27,28,31); prin acţiune asupra axului hipotalamo-
hipofi zo-suprarenalian, cu creşterea producţiei de 
cortizol.

2. Creşterea imunităţii umorale înnăscute, prin 
ac ţiune la nivelul fi catului, cu inducerea producţiei 
de proteine de fază acută: proteina C-reactivă, com-
plement, fi brinogen, factori protectori tisulari 
(alfa1-antitripsina).

3. Acţiune directă asupra celulelor imune: afec-
tează activitatea tuturor celulelor sistemului imun 
înnăscut (27,29,30,31), dar şi polarizarea limfo ci-
telor T helper şi diferenţierea şi funcţia celulelor 
limfoide înnăscute (32,33).

În familia IL-1 au fost descrise molecule cu ac-
tivitate agonistă (proinfl amatorii: IL-1alfa, IL-
1beta, Il-18, IL-33, IL-36alfa, IL-36beta, IL-36 
gamma), molecule cu activitate antagonistă (com-
petitoare ale legării la receptor: IL-1Ra, IL-36 Ra, 
IL-38) şi o citokină cu activitate anti in fl a matorie 
(IL-37). Dintre acestea, mai bine studiate sunt IL-
1alfa, IL-1beta şi IL-1Ra.

Precursorul IL-1alfa este constitutiv activ şi ex-
primat în multiple tipuri celulare. Este eliberat 
atunci când se produce moartea celulară prin 

mecanism necrotic, de exemplu în ischemie ce-
lulară; funcţionează ca alarmina, iniţiind rapid o 
cascadă de citokine şi chemokine infl amatorii din 
fazele precoce ale „infl amaţiei sterile“ (34,35).

IL-1beta este produs de celule ale sistemului 
imun (monocite sanguine, macrofage tisulare, ce-
lule dendritice din piele, microglii) ca răspuns la 
mul tipli stimuli (semnale imune transmise de la re-
ceptorii Toll-like, componente activate ale com-
plementului, citokine precum TNF-alfa sau IL-1 
însăşi) (36). Precursorul IL-1beta nu este activ; 
prezenţa citokinei active în spaţiul extracelular are 
loc după clivarea sa intracelulară de către enzime 
precum caspaza-1, abundenţa în celulele imune, 
sau prin clivarea extracelulară de către enzime 
neutrofi lice precum proteinaza-3 şi elastaza (36). 
Caspaza-1 provine din clivarea pro-caspazei-1 de 
către infl amazom (37). Mutaţii care se asociază cu 
câştig de funcţie la nivelul infl amazomului se tra-
duc prin creşterea producţiei de IL-1beta din pre-
cursorul pre-IL-1beta şi a producţiei de IL-18 din 
precursorul pre-IL-18, asociate cu dezvoltarea bo-
lilor autoinfl amatorii (38).

IL-1Ra are rol de antagonist prin legare com-
petitivă la receptor. Forma recombinantă a IL-1Ra, 
denumită Anakinra, s-a dovedit efi cientă în trata-
mentul unui spectru larg de boli infl amatorii (29).

PARTICULARITĂŢI ALE AGENŢILOR 
ETIOLOGICI ASOCIAŢI CU PRODUCEREA 

CONVULSIILOR FEBRILE

În producerea convulsiilor febrile au fost descrişi 
atât agenţi etiologici de natură infecţioasă (infecţii 
virale şi bacteriene), cât şi imunizări prin vaccinuri.

1) Infecţii virale asociate cu dezvoltarea con-
vulsiilor febrile

Agenţii virali descrişi mai frecvent în asociere 
cu convulsiile febrile sunt roseolovirusuri (HHV-6, 
HHV-7) şi virusuri respiratorii (virusul gripal tip A, 
virusul respirator sincitial).

Infecţia cu roseolovirusuri
Virusurile herpetice umane HHV-6 şi HHV-7, 

care aparţin genului Roseolovirus, şi care împreună 
cu virusul citomegalic formează subfamilia 
Betaherpesviridae, au fost identifi cate drept cauză a 
exantemului subit (roseola infantum) în 1988, res-
pectiv 1994 (39, 40). Virusul HHV-6 prezintă două 
serotipuri, A şi B, cu 90% identitate de secvenţă, 
dar cu trăsături epidemiologice şi imunologice di-
ferite (41).

Infecţiile cu HHV-6 şi 7 sunt ubicuitare în 
populaţia umană. În cazul HHV-6, 50-60% din 
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copii sunt seropozitivi până la vârsta de 12 luni şi 
aproape 100% până la vârsta de 3 ani; vârsta me-
diană de producere a infecţiei este de 9 luni. În 
cazul HHV-7, vârsta mediană a infecţiei este de 26 
luni, seroprevalenţa de peste 90% fi ind atinsă la 
vârsta de 6-10 ani (41).

Primoinfecţia cu virusurile HHV-6 şi 7 este 
deseori fi e inaparentă, fi e manifestă ca boală febrilă 
uşoară. Forma clasică de roseola infantum apare 
doar la 20% din copiii infectaţi şi se manifestă cu 
un model tipic: o perioadă preeruptivă febrilă, cu 
febră înaltă (peste 39,5°C), ce durează 3-5 zile, 
urmată de apariţia exantemului în momentul de fer-
vescenţei (41). Dezvoltarea convulsiilor febrile re-
prezintă principala complicaţie a roseola infantum. 
Infecţia cu virus herpes 6 (HHV-6) a fost descrisă 
în asociere cu o treime din cazurile de convulsii 
febrile la copiii sub 2 ani (42), similar cu infecţia cu 
HHV-7 (43).

HHV-6 şi 7 sunt asociate cu convulsii febrile 
pre lungite şi status epileptic. Serotipul HHV-6B 
pare să fi e cea mai frecventă cauză de status epi-
leptic febril (44).

Nu este clar dacă producerea convulsiilor febrile 
asociate cu infecţia HHV6/7 se datorează infl amaţiei 
şi febrei consecutive sau invaziei directe a siste-
mului nervos central, ambele virusuri fi ind neuro-
trope şi stabilind latenta în sistemul nervos central. 
Detecţia ADN viral în LCR în exantemul subit şi în 
timpul convulsiilor febrile recurente sugerează un 
rol al invaziei directe a sistemului nervos central în 
producţia convulsiilor febrile (45-47).

Rolul HHV-6 în producerea convulsiilor febrile 
este susţinut şi de detecţia HHV-6 în specimene de 
lobectomie temporală practicată pentru tratamentul 
epilepsiei de lob temporal mezial farmacorezistente 
(48,49), patologie asociată frecvent cu un istoric de 
convulsii febrile.

Detecţia ADN viral la nivelul lichidului ce fa lo-
rahidian poate reprezenta primoinfecţie sau reacti-
vare. Teste suplimentare sunt necesare pentru di-
ferenţierea celor două situaţii.

Dacă febra este cauzată de infecţia cerebrală cu 
HHV-6/7, denumirea patologiei neurologice drept 
convulsii febrile contravine formal defi niţiei din 
1993 formulate de ILAE, care excludea din acest 
grup convulsiile cu febră cauzată de infecţia siste-
mului nervos central (4).

Infecţiile cu virusuri respiratorii
Au fost descrise convulsii febrile produse în 

aso ciere cu infecţia gripală şi cu infecţia cu virus 
respirator sincitial.

Atât virusurile gripale, cât şi virusul respirator 
sincitial produc în regiunile temperate epidemii 

anuale în timpul iernii şi la începutul primăverii 
(50,51). În fi ecare epidemie anuală de gripă sunt 
infectaţi aproximativ 20% dintre copii (50). Virusul 
respirator sincitial este cel mai important patogen 
respirator din copilăria precoce, producând frecvent 
bronşiolită severă şi pneumonie cu necesitate de 
internare (52,53). Majoritatea copiilor suferă in-
fecţie cu virus respirator sincitial înainte de vârsta 
de 2 ani (54). Infecţiile respiratorii inferioare cu 
virus sincitial respirator produse la vârstă mică se 
asociază frecvent cu dezvoltarea wheezingului re-
curent non-atopic la copilul mare (55).

Infecţiile cu virus gripal tip A se asociază frec-
vent cu convulsii febrile în Asia (China (56,57), 
Japonia (58)), dar şi în Europa (59). În Marea 
Britanie a fost descrisă în anii 1970 o epidemie de 
gripă cu o incidenţă de dezvoltare a convulsiilor 
febrile de 90% (60). Şi infecţia cu virus respirator 
sincitial poate fi  complicată de dezvoltarea con-
vulsiilor febrile, dar mai rar decât infecţia gripală 
(59,61,62).

2) Infecţii bacteriene asociate cu dezvoltarea 
convulsiilor febrile

Infecţiile bacteriene pot produce convulsii fe-
brile, dar cu frecvenţă scăzută faţă de infecţiile 
virale; convulsiile febrile asociate infecţiilor bac-
teriene sunt rar însoţite de bacteriemie (63,64,65).

Două studii, unul asupra convulsiilor febrile de 
orice tip (63), altul asupra convulsiilor febrile 
simple (64), au găsit drept cauze principale infecţia 
cu Streptococcus pneumoniae (incidenţa 3%, res-
pectiv 1,3%) şi infecţiile de tract urinar (incidenţa 
1%, respectiv 6%). În ambele studii incidenţa me-
ningitei bacteriene a fost nulă, fapt ce se datorează 
probabil şi condiţiilor de excludere din studiu (au 
fost excluşi pacienţii cu peste 8 leucocite/ml LCR 
sau imunodefi cienţă documentată, respectiv paci-
enţii stuporoşi sau comatoşi după criză).

A fost descrisă producerea convulsiilor febrile 
în infecţia cu Shigella (66), fără să se detecteze di-
ferenţe legate de specia bacteriană sau de prezenţa 
toxinei Shiga (67).

3) Vaccinuri asociate cu dezvoltarea convul-
siilor febrile

A fost descrisă producerea convulsiilor febrile 
după imunizări cu vaccinurile anti-difterie-tetanos-
pertussis (DTP), anti-rujeolă-oreion-rubeolă (ROR) 
şi antigripal.

Convulsiile febrile după vaccinarea DTP (68) au 
apărut în ziua imunizării, fi ind asociate componentei 
pertussis whole-cell (69). Convulsiile febrile după 
vaccinarea ROR au apărut la 7-14 zile după vac-
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cinare, concomitent cu ascensiunea febrilă (69,70). 
Rata de dezvoltare a convulsiilor febrile a fost 
descrisă ca 6-9/100.000 copii pentru vaccinul DTP 
şi 25-34/100.000 copii pentru vaccinul ROR.

În cazul vaccinului antigripal, au fost descrise 
rate crescute de convulsii febrile la folosirea unui 
vaccin trivalent inactivat corespunzător sezonului 
2010 în Australia, iar respectivul vaccin a fost in-
terzis pentru folosire şi în Statele Unite (71).

Este probabil ca rolul principal în predispoziţia 
la dezvoltarea convulsiilor febrile în cadrul infec-
ţiilor şi vaccinărilor să îl aibă trăsăturile genetice 
ale copilului, iar dezvoltarea mai frecventă a con-
vulsiilor febrile asociată unor agenţi infl amatori să 
refl ecte de fapt susceptibilitatea genetică a gazdei.

Copiii cu convulsii asociate vaccinărilor au frec-
vent istoric familial de convulsii febrile (68) şi ten-
dinţa de a dezvolta convulsii febrile recurente (72). 
Vaccinările pot devansa manifestarea clinică a sin-
dromului Dravet, determinat genetic, însă nu in-
fl uenţează evoluţia acestuia (73). S-a demonstrat în 
cazuri de encefalopatie presupus post-vaccinală de-
terminismul genetic dat de canalopatii de novo 
(74). Un studiu recent a arătat asocierea convulsiilor 
febrile post-vaccinare ROR cu particularităţi 
genetice ale gazdei (75).

PARTICULARITĂŢI ALE GAZDEI CE 
PREDISPUN LA PRODUCEREA 

CONVULSIILOR FEBRILE

Există multe indicii privind rolul factorilor 
dependenţi de gazdă în determinarea susceptibilităţii 
pentru dezvoltarea convulsiilor febrile. Este evi-
dentă puternica agregare familială a convulsiilor 
febrile, iar ratele de concordanţă ale acestei pato-
logii la gemeni sunt mai mari la cei monozigoţi 
decât la cei dizigoţi (76). Este cunoscută predis-
poziţia genetică pentru dezvoltarea convulsiilor 
febrile prelungite (6).

O trăsătură dependentă de gazdă este „pragul 
convulsiv de temperatură“ (“threshold convulsive 
temperature”) care variază în funcţie de vârstă şi de 
gradul de maturare fi ziologică (77), precum şi în 
funcţie de modifi cările echilibrului hidroelectrolitic 
(în particular hiponatremie) (78).

Predispoziţia pentru dezvoltarea convulsiilor fe-
brile şi a sindroamelor epileptice asociate cu con-
vulsii febrile este dată de: 1) defecte moleculare 
neuronale; 2) particularităţi ale reacţiei infl amatorii; 
3) particularităţi metabolice.

1) Defecte moleculare neuronale
Agregarea familială a convulsiilor febrile a dus 

la descrierea entităţilor nosologice „convulsii fe-
brile familiale“ şi a unor regiuni genomice asociate 
acestora (FEB1-FEB11) (79). În unele dintre aceste 
regiuni au putut fi  identifi cate gene implicate în 
dezvoltarea convulsiilor febrile (Tabelul 1).

TABELUL 1. Regiuni genomice asociate cu dezvoltarea 
convulsiilor febrile familiale
Nume 
regiune

Localizare Genă Patologie asociată

FEB1 8q13-q21 Convulsii febrile familiale, ti p 1
FEB2 19p13.3 Convulsii febrile familiale, ti p 2
FEB3A 2q24.3 SCN1A Convulsii febrile familiale, ti p 3A

Epilepsie generalizată cu convul-
sii febrile plus, ti p 2

FEB3B 2q24.3 SCN9A Convulsii febrile familiale, ti p 3B 

Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 7

FEB4 5q14.3 GPR98 Convulsii febrile familiale, ti p 4
FEB5 6q22-q24 Convulsii febrile familiale, ti p 5

FEB6 18p11.2 Convulsii febrile familiale, ti p 6

FEB7 21q22 Convulsii febrile familiale, ti p 7

FEB8 5q31 GABRG2 Convulsii febrile familiale, ti p 8
Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 3
Epilepsie absentă a copilăriei, 
ti p 2

FEB9 3p24.2-p23 Convulsii febrile familiale, ti p 9

FEB10 3q26.2-
q26.33 

Convulsii febrile familiale, ti p 10

FEB11 8q13.2 CPA6 Convulsii febrile familiale, ti p 11
Epilepsie de lob temporal 
familială, ti p 5

A fost descris un set de sindroame epileptice în-
soţite de convulsii febrile, denumit „generalized 
(genetic) epilepsy with febrile seizures plus“ 
(GEFS+) (80,81). Spre deosebire de convulsiile 
febrile tipice, care apar la copii între 6 luni şi 5 ani, 
„convulsiile febrile plus“ persistă peste vârsta de 6 
ani şi deseori, după o perioadă intermediară fără 
crize, sunt urmate de dezvoltarea convulsiilor în 
afebrilitate. Pacienţii cu epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus (GEFS+) pot prezenta fenotip 
foarte variat, cu convulsii febrile, convulsii gene-
ralizate la vârsta peste 6 ani, crize tip absenţă, crize 
parţiale, crize mioclonice sau crize atone, cu grad 
variabil de severitate (82).

Au fost descrise regiuni genomice asociate cu 
dezvoltarea GEFS+. Unele dintre aceste regiuni se 
suprapun acelora implicate în dezvoltarea convul-
siilor febrile familiale (Tabelul 2).
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TABELUL 2. Regiuni genomice asociate cu dezvoltarea 
epilepsiilor generalizate cu convulsii febrile plus (GEFS+)
Nume 
regiune

Localizare Genă Patologie asociată

GEFS+1 19q13.12 SCN1B Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 1

GEFS+2 2q24.3 SCN1A Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 2
Convulsii febrile familiale, ti p 3A 

GEFS+3 5q31 GABRG2 Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 3
Convulsii febrile familiale, ti p 8
Epilepsie absentă a copilăriei, 
ti p 2

GEFS+4 2p24 Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 4

GEFS+5 1p36 GABRD Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 5

GEFS+6 8p23-p21 Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 6

GEFS+7 2q24.3 SCN9A Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 7
Convulsii febrile familiale, ti p 3B 

GEFS+8 6q16.3-
q22.31

Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 8

GEFS+9 16p11.2 STX1B Epilepsie generalizată cu 
convulsii febrile plus, ti p 9

Genele implicate în dezvoltarea convulsiilor fe-
brile familiale sau în dezvoltarea GEFS+ codifi că 
subunităţi ale canalelor de sodiu neuronale 
(SCN1A, SCN1B – subunităţile alfa şi beta ale ca-
nalului neuronal de sodiu dependent de voltaj tip 1, 
SCN2A – subunitatea alfa a canalului neuronal de 
sodiu dependent de voltaj tip 2, SCN9A – subunitatea 
alfa a canalului de sodiu dependent de voltaj tip 9), 
receptori neuronali precum receptorii pentru acid 
gamma-aminobutiric (GABRG2, GABRD – recep-
torul gamma-2, respectiv receptorul delta pentru 
acid gamma-aminobutiric), receptorul 98 cuplat cu 
proteina G (GPR98; receptor masiv cuplat cu pro-
teina G, care leagă calciul, exprimat în sistemul 
ner vos central), sintaxina 1B (receptor celular pen-
tru transportul dependent de calciu al veziculelor la 
nivel sinaptic) sau enzime neuronale precum car-
bo xipeptidaza A6 (CPA6; enzima cu rol în bio sin-
teza peptidelor neuroendocrine).

Mutaţii în gena CPA6 sunt găsite atât în con-
vulsiile febrile familiale tip 11, cât şi în epilepsia 
fa milială de lob temporal tip 5 (Tabelul 1), oferind 
un exemplu de explicaţie genetică privind asocierea 
observată la unii subiecţi între istoricul de convulsii 
febrile şi dezvoltarea epilepsiei de lob temporal.

Sindromul Dravet sau epilepsia mioclonică se-
veră a sugarului (severe myoclonic epilepsy of 
infancy, SMEI) este o encefalopatie epileptică in-
fantilă precoce (early infantile epileptic ence-

phalopathy 6, EIEE6), caracterizată de dezvoltare 
iniţială normală, urmată de debutul în primul an de 
viaţă al convulsiilor generalizate tonice, clonice 
sau tonico-clonice în context febril, producere ulte-
rioară de crize mioclonice sau parţiale, stagnare a 
dezvoltării psihomotorii în cursul celui de-al doilea 
an de viaţă şi declin mintal ulterior, însoşit de mani-
festări neurologice (ataxie) şi rezistenţă la medicaţia 
antiepileptică uzuală (83). Sindromul Dravet este 
produs de mutaţii, în general de novo (84), în gena 
SCN1A, însă şi mutaţii în gena SCN9A au rol de 
mo difi cator fenotipic (85). Ambele gene se găsesc 
în regiunea genomică 2q24.3.

Date recente arată rolul variaţiilor genetice la ni-
velul SCN1A în asocierea patologiilor de tip con-
vulsii febrile, epilepsie şi scleroza hipocampică (86).

2) Particularităţi ale reacţiei infl amatorii
La copiii cu convulsii febrile unice, s-au observat 

niveluri mai scăzute de limfocite T CD4/CD45RA 
şi CD4/CD45RO şi răspuns limfocitar mai slab la 
stimularea cu mitogenii pokeweed mitogen (PWM) 
şi fi tohemaglutinină (PHA) (87). Alţi autori au 
observat la subiecţii cu convulsii febrile o afectare 
a imunităţii celulare care a constat într-un număr 
crescut de limfocite CD8+ şi un raport scăzut T 
helper/T supresoare (88).

Un studiu de Helminen şi Vezikari din 1990 a 
fost între primele care au arătat că leucocitele din 
sânge periferic provenite de la unii copiii cu 
convulsii febrile produc niveluri crescute de IL-
1beta când sunt tratate cu lipopolizaharid (LPS) de 
la bacterii Gram negative (89). Producţia de IL-1β 
la stimulare cu lipopolizaharid bacterian (LPS) este 
crescută atât la leucocitele de la subiecţi cu convulsii 
febrile simple, cât şi de la cei cu convulsii febrile 
complexe (90). Secreţia crescută de IL-1beta a fost 
observată şi la leucocite de la copii cu convulsii 
febrile stimulate cu ARN dublu catenar (ARNdc), 
folosit ca model de infecţie virală (91).

La copiii cu convulsii febrile a fost identifi cat un 
polimorfi sm în promotorul genei IL-1beta (511T), 
sugerându-se că acesta se asociază cu producţie 
crescută de IL-1beta şi intensifi carea reacţiilor in-
fl amatorii (92). Acelaşi polimorfi sm a fost iden ti-
fi cat în asociere cu susceptibilitatea pentru dezvol-
tarea epilepsiei de lob temporal cu scleroza hi po-
 campică (93,94). S-a demonstrat in vitro creşterea 
producţiei IL-1beta de către monocite ce prezintă 
acest polimorfi sm, stimulate cu LPS (95).

Au fost raportate rezultate contradictorii privind 
nivelurile plasmatice şi în lichidul cefalorahidian 
ale citokinelor IL-1beta şi TNFalfa în timpul con-
vulsiilor febrile (96,97), sugerând că nu numai 



REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVIII, NR. 2-3, AN 2015 83

nivelul crescut al IL-1beta, ci şi raportul IL-1beta/
IL-1RA ar putea juca un rol în patogenia con-
vulsiilor febrile.

IL-1RA este inhibitor natural al receptorilor IL-
1, înrudit structural cu IL1-alfa şi IL-1beta. Blo-
chează febra atunci când este administrat expe ri-
mental fi e sistemic, fi e central pe model animal 
(98).

Competiţia între IL1-beta şi IL-1RA la nivelul 
receptorului joacă un rol important între meca nis-
mele de producere a convulsiilor febrile. Animalele 
knockout pentru receptorul IL-1R1 prezintă rezis-
tenţă faţă de dezvoltarea convulsiilor febrile (99). 
Pe model animal administrarea IL-1beta a crescut 
frecvenţa convulsiilor febrile, iar IL-1RA a scăzut-o 
(100). Rezultatele obţinute pe model animal au fost 
confi rmate la om, găsindu-se diferenţe semnifi cative 
în privinţa raportului plasmatic IL-1beta/IL-1RA la 
copiii cu convulsii febrile comparativ cu copiii 
con trol (101).

Au fost identifi cate polimorfi sme ale genei IL-
1RA care se asociază cu susceptibilitate crescută 
pentru dezvoltarea răspunsurilor infl amatorii cres-
cute, convulsiilor febrile şi epilepsiei (102-104).

A fost sugerat rolul în dezvoltarea convulsiilor 
febrile şi al altor citokine din reacţia infl amatorie. 
S-a arătat in vitro ca leucocitele din sânge periferic 
ale subiecţilor cu convulsii febrile sintetizează ni-
veluri crescute de citokine IL-6 şi IL-10 ca răspuns 
la stimularea cu lipopolizaharid bacterian (LPS), 
comparativ cu cele de la subiecţi fără convulsii 
febrile (105). In vivo, concentraţiile plasmatice ale 
IL-6 (101), IL-10 (90), IFNalfa (106) sunt crescute 
în convulsiile febrile.

3) Anomalii metabolice
Au fost descrise asocieri ale convulsiilor febrile 

cu anomalii în metabolismul zincului (107), fi erului 
(108) sau cu dezvoltarea alcalozei respiratorii 
(109).

Rolul defectelor moleculare neuronale şi ale al-
te rărilor metabolice în producerea convulsiilor fe-
brile este intuibil: în condiţii de stres termic şi me-
tabolic, cinetica moleculară modifi cată a canalelor 
membranare, receptorilor sau enzimelor neuronale 
mutante poate favoriza descarcărea neuronală sin-
cronă şi susţinută, care stă la baza producerii crizei 
convulsive. Mai greu de intuit este rolul modifi -
cărilor infl amatorii în alterarea funcţiei cerebrale în 
con vulsiile febrile.

Studii in vitro au sugerat un rol direct al IL-1beta 
asupra funcţiei neuronilor hipocampici. Hipocampul 
este o structură cerebrală puternic implicată în epi-
leptogeneză (110). S-a demonstrat că IL-1beta 
creşte semnalizarea la nivelul receptorilor excitatori 
glutamatergici tip NMDA (99,111) şi inhibă sem-
nalizarea prin receptorii inhibitori GABAA în neu-
roni hipocampici în cultură (112); efectul de in-
hibiţie a semnalizării prin receptorii inhibitori 
GABAA este dependent de doza IL-1beta şi blocat 
de IL-1RA (122).

Atât IL-1beta, cât şi alte citokine infl uenţează 
sem nalizarea prin multipli neurotransmiţători (între 
care noradrenalina, serotonina, GABA, acetilcolina, 
adenozina) la nivelul sistemului nervos central 
(123,124), iar IL-1beta modifi că metabolismul 
unor hormoni (precum vasopresina şi ocitocina) 
(125,126).

CONCLUZII

Convulsiile febrile sunt o patologie frecventă şi 
impresionantă clinic a copilului mic. În general 
sunt benigne, deşi la unii subiecţi se asociază cu 
dezvoltarea epilepsiei.

Sunt descrişi agenţi inductori (infecţii virale sau 
bacteriene, vaccinuri) care se asociază cu o rată 
crescută de producere a convulsiilor febrile, însă o 
multitudine de date arată că susceptibilitatea gazdei 
are un rol esenţial în producerea acestei patologii. 
Au fost descrise polimorfi sme la nivelul unor mo-
lecule cu rol în funcţia neurală sau infl amatorie, 
care se asociază cu dezvoltarea convulsiilor febrile. 
Des cifrarea mecanismelor implicate în producerea 
acestei patologii poate ajuta la predicţia evoluţiei 
clinice a copiilor afectaţi şi la găsirea unor opţiuni 
terapeutice pentru copiii predispuşi la dezvoltarea 
patologiei asociate.
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