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Este monitorizarea EEG de lungă durată utilă
în analiza somnului la copil?

Is long-term video-EEG monitoring useful
in the analysis of children’s sleep?

Abstract:
EEG-ul de lungă durată-Long Term 

Monitoring video EEG - se efectuează în 
centrele de epilepsie de renume din lume şi 
reprezintă o înregistrare de calitate, realizabilă 
cu pacientul în veghe şi în somn, a cărei 
indicație, parametri şi durată exactă este 
stabilită de medicul neurolog. Manifestările 
clinice şi istoricul copilului vor fi elementele, 
care completate de această investigație, vor 
conduce la un diagnostic corect de epilepsie şi 
încadrarea acesteia în subtipuri sau sindroame. 
Tratamentul antiepileptic poate fi monitorizat 
prin această metodă şi evitate situațiile în 

Abstract:
Long-term video-EEG monitoring is 

carried out in the renowned epilepsy 
centers worldwide, and represents a quality 
recording which can be done during sleep 
or wakefulness, and whose indication, 
parameters, and exact duration are established 
by a neurologist. The clinical manifestations 
and child’s history constitute the elements 
which, along with the result of this 
investigation, will lead to a correct epilepsy 
diagnosis and identification of the specific 
subtype or syndrome. The antiepileptic 
treatment can be monitored through this 

care acestea agravează traseul EEG. Această 
investigație poate ajuta deasemenea în 
localizarea focarului epileptic, pas important 
in tratamentul chirurgical.  EEG-ul de lungă 
durată se poate dovedi util şi în diagnosticul 
unor leziuni cerebrale, când aspecte 
patologice apar pe traseu şi în evaluarea 
tulburărilor de somn. In  viitor rolul său s-ar  
putea extinde şi la monitorizarea în stările de 
comă sau postanestezie, activitatea cerebrală 
fiind un parametru esențial în recuperarea 
pacientului.

Cuvinte cheie: EEG, epilepsie, copil, somn

method, thus avoiding the situations where 
it can worsen EEG path. This investigation 
also helps localize the epileptic focus, which 
is a significant step in the surgical treatment.  
Long-term video-EEG may prove useful in 
the diagnosis of brain lesions as well, when 
various pathological aspects occur during the 
evaluations of sleep disorders. In the future, 
the role of this investigation may expand 
towards monitoring of coma or postanesthesia 
states, as brain activity is a key parameter in 
patient’s recovery.
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