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 Patologie genetică rară, cu transmitere X-linkată,
caracterizată prin anomalii scheletale si ale etajului cranio-
facial, deficit intelectual, statura mica si hipotonie.

Frecvența populațională
 1 /40.000/50.000. (distribuție aproximativ egală barbați și

femei, dar se manifestă mai agresiv la barbați și la femeile
homozigot).

Definiție





Etiologie
Mutaţii ale genei RPS6KA3 - Xp22.12 care asigură instrucțiuni pentru sinteza
unei proteine (factor reglator serina/treonina) ce face parte din familia
proteinelor ribozomale S6 kinaze (RSKs).



Caracteristici clinice

La naștere, caracteristicile fizice sunt 
nespecifice. 
 Adesea hipotonie si hiperlaxitatea 

articulatiilor, cu parametrii de 
crestere normali. 

 Degete late, ce se ingusteaza treptat 
spre apex (semn important)

 Dismorfism facial necaracteristic: 
hipertelorism 



Caracteristici clinice

Trăsăturile clinice tipice apar în al 2-lea an de 
viata
 întârziere neuro-psiho-motorie
 anomalii scheletale în majoritatea 

cazurilor - întârzierea dezvoltării osoase, 
cifoza/scolioza, stern excavat sau în 
carena.

 hipoacuzie neuro-senzorială
 Dismorfism facial: frunte proeminentă, 

urechi proeminente, buze groase, sept 
nazal gros, cu nări încovoiate

 Rar: epilepsie, episoade de cădere induse 
de stimuli externi https://jmg.bmj.com/content/39/10/705



Diagnostic

 La majoritatea persoanelor afectate, diagnosticul este sugerat de

prezența caracteristicilor clinice și paraclinice (în special

radiologice)



Diagnostic
Constatările radiografice în CLS sunt nespecifice, dar pot fi utile atunci
când diagnosticul este suspectat [Hanauer & Young 2002]:
 Cifoscolioză
 Pelvis îngustat
 Anomalii ale degetelor (modelare slabă a falangelor mijlocii și

deformarea falangelor distale) 
 Craniu îngroșat cu sinusuri frontale mari (hiperostoză craniană)
 Osteofite, spații discale înguste și modificări vertebrale degenerative 

asociate
 La unii indivizi, atrofie cerebrală ușoară, hipoplazie a corpului calos, 

modificări ale substanței albe periventriculare în lobii parietali și
frontali și/sau compresia foramenului magnum pe RMN cranian [Tos
et al 2015, Upadia et al 2017]



Diagnostic genetic

 Diagnosticul este confirmat prin secvențierea genei RPS6KA3 sau
analiza unui set de gene asociate cu dizabilități intelectuale care
include această genă.

 Dacă rezultatele secvențierii sunt negative, trebuie evaluată
prezența delețiilor sau duplicațiilor în gena RPS6KA3 prin MLPA .



Management

 Radiologie – monitorizare periodică pentru cifoscolioză.

 Neurologie pediatrică – evaluare pentru modificări ale mersului sau
funcției intestinale/vezicii urinare, epilepsie, tulburări de mișcare, EEG

 ORL – include evaluarea permanentă a auzului, stării cavității bucale;

 Oftalmologie – evaluare tulburări de refracție și FO

 Pediatrie: monitorizare înălțimii, greutății, PC

 Cardiologie – evaluare cardiologică, EKG

 Polisomnografie – pentru excluderea apneei de somn

 Genetică medicală

MULTIDISCIPLINAR



Prevenirea complicațiilor secundare
∗ recunoașterea precoce a problemelor coloanei vertebrale

(cifoscolioza și stenoza) poate permite prevenirea progresiei
și/sau intervenția pentru a preveni complicațiile cardiovasculare
sau neurologice pe termen lung care pot pune viața în pericol.

∗ recunoașterea precoce a unor anomalii cardiace poate permite
prevenirea complicațiilor secundare sau prelungirea funcției
adecvate. Unele persoane cu CLS pot necesita profilaxia
endocarditei bacteriene subacute.

∗ Atenția acordată vederii și auzului poate preveni unele modificări
comportamentale secundare. Identificarea și tratamentul
blefaritei pot preveni frecarea ochilor și potențialele leziuni ale
corneei.

∗ igiena dentară și prevenirea bolile gingiilor pot reduce riscul
pierderii premature a dinților



Prognostic

Variază în funcție de severitatea simptomelor

 Intervenția timpurie poate îmbunătăți perspectivele 
pacienților. 

Durata de viață este redusă la unele persoane cu CLS



Tratament

 Simptomatic și de susținere – include kinetoterapie, logopedie,
servicii educaționale

 tratamente chirurgicale – intervenții chirurgicale pentru
anomaliilor scheletale

 terapia genică ?



Integrare şi Suport
 Persoanele cu CLS ar trebui să aibă toate oportunitățile de a-și

dezvolta abilitățile de comunicare și de a participa la activități de
îngrijire personală pentru a dezvolta un grad de independență.

 Conștientizarea episoadelor de cădere induse de stimul ar trebui
să permită intervenția timpurie pentru a minimiza apariția
stimulilor declanșatori și pentru a oferi protecție împotriva
căderilor. Dacă episoadele apar cu mare frecvență, poate fi
indicată o cască de protecție și poate fi necesar utilizarea unui
scaun cu rotile pentru a preveni căderea și rănirea .

 Dificultățile de hrănire, deficitul de creștere și obezitatea - dacă
sunt prezente, trebuie evaluate și tratate.

 Managementul problemelor de comportament presupune
reevaluare periodică

 Managementul cifoscoliozei necesită reevaluare până la vârsta
adultă



www.geneticamedicala.ro

http://www.coffin-lowry.ro/

http://clsf.info/default.html

https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-
Disorders/Coffin-Lowry-Syndrome-Information-
Page
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