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CURS PRECONFERINȚĂ 

“GENETICĂ CLINICĂ” 

Iași, 25 Februarie 2022 

PROGRAM ȘTIINȚIFIC 
 

8.00-8.30 - Profesor Univ. dr. Eusebiu Vlad Gorduza 

Deschidere, Cuvant introductiv “Screening-ul prenatal de la dublul test la NIPT” 

8.30-9.00 - Conf Univ. dr. Lavinia Caba “Tulburari de sexualizare” 

9.00-9.30 - Dr. Plaiasu Vasilica, "Importanta consultului genetic in orientarea diagnostica 

pentru domeniul bolilor rare"  

9.30-10.00 - Asist. Univ. dr. Setalia Popa “Trombofilia – o boala la moda?” 

10.00-10.15 Pauză 

10:15 -10:45 - Profesor Univ. dr. Cristina Rusu “Actualitati in dizabilitatea intelectuala 

legata de X”  

10.45-11.15  -  Sef lucrari dr. Monica Panzaru “Sindroame cu crestere accelerata” 

11.15-11.45 - Sef lucrari dr. Lacramioara Butnariu “Tulburari de migrare neuronala: 

lisencefalia”  

11.45-12.15 - Asist. Univ. dr. Irina Resmerita “Managementul pacientului cu hipoacuzie” 

12:15 -13:00 Pauză pranz 

13.00-13.30  - Sef lucrari dr. Roxana Popescu “O noua abordare in explorarea genetica de 

noua generatie” 

13.30-14.00  - Dr. Andreea Catana “Testarea moleculara germinala in cancerele ereditare”  

14.00-14.30 - CS III dr. Mihai Cosmin “Testul COMET – aplicații practice în diagnostic” 

14.30-15.00 – CS III Medic Primar Dr. Elena Emanuela Braha “ Conexiunea dintre 

genetica si endocrinologie in sindroame cu afectarea congenitala a tesutului conjunctiv” 
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PROGRAMUL CELEI DE-A XII-a 

CONFERINȚE NAȚIONALE DE 

GENETICĂ MEDICALĂ 
ORGANIZATĂ ÎN FORMAT ONLINE 

 

 

Sesiunea 1 – citogenetica 1 

25.02.2022 15.30-16.45 

 

15.30-15.45 1. Analiza citogenetica 

conventionala in avorturile 

spontane - experienta CRGM 

Dolj   

Florin Burada, Gabriela Popescu-

Hobeanu, Ioana Streata, Bianca 

Petre Mandache, Anca Lelia (Riza) 

Costache, Florentina Tanase, 

Cornelia Pascu, Stefania 

Tudorache, Dominic Iliescu, Mihai 

Ioana 

15.45-16.00 2. Diagnosticul prenatal al 

aneuploidiilor fetale dincolo de 

simpla contaminare - 

experienta CRGM Dolj 

Anca Lelia (Riza) Costache, 

Stefania Dorobantu, Bogdan 

Geamanu, Raluca Tutunaru, 

Dominic Iliescu, Stefania 

Tudorache, Florin Burada, Mihai 

Ioana 

16.00-16.15 3. Agenezia dentară în trisomia 

21 – prevalență și forme 

clinice 

Emilia Severin, Gabriel 

Moldoveau, Andreea Moldoveanu 

16.15-16.30 4. Sindroame de microduplicatie 

in tulburarile de spectru autist: 

raportarea a 5 cazuri 

Alina Erbescu, Sorina Mihaela 

Papuc, Laura Mateescu, Emanuela 

Andrei, Florentina Ilinca, Doina 

Ioana, Cristina Nedelcu, Florina 
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Rad, Magdalena Budisteanu, 

Monica Neagu, Aurora Arghir 

16.30-16.45 5. Aspecte particulare ale 

microdelețiilor din sindromul 

Wolf- Hirschhorn 

Eva-Cristiana Gavril, Alina Costina 

Luca, Roxana Popescu, Irina 

Resmerita, Monica Cristina 

Pânzaru, Lacramioara Ionela 

Butnariu, Eusebiu-Vlad Gorduza, 

Mihaela Grămescu, Cristina Rusu 

 

Sesiunea 2–citogenetica 2 

25.02.2022 16.50-18.20 

 

16.50-17.05 6. Monosomia 9p parțială Ovidiu-Virgil Maioru, Bianca 

Streja, Raluca Mihaela Radu, Alina 

Prădatu, Cătălina Micu, Laurențiu 

Bohîlțea, Viorica-Elena Rădoi 

17.05-17.20 7. Caz rar de duplicatie partiala 

3q diagnosticat in perioada 

prenatala 

 

Mariela Sanda Militaru, Andreea 

Cătana, Zina Cuzmici Barabas, 

Eleonora Dronca, Tunde 

Kovacs,Bianca Bulz,Mihaela 

Pop,Maria Stefanut,Anca 

Hadarean, Mihai Militaru, Irina 

Iordanescu 

17.20-17.35 8. Un nou caz de deleție 

19q13.32-q13.33, cu trăsături 

adiționale neraportate până în 

prezent 

Elena-Silvia Shelby, Liliana Pădure 

Andrada Mirea Relu Cocoș, 

Alexandru Cărămizaru, Simona 

Șerban-Sosoi, Andrei Pîrvu, Ioana 

Streață, 

17.35-17.50 9. Rearanjament cromozomial rar 

– cauză de fenotip Wolf-

Hirschhorn  

D. Ozunu, V. Plăiaşu, G. Moţei, M. 

Ivan 

17.50-18.05 10. Sindrom Potocki – Lupsky la 

un pacient cu autism si 

dizabilitate intelectuala  

Magdalena Budisteanu, Sorina 

Mihaela Papuc, Alina Erbescu, 
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Florentina Linca, Doina Ioana, 

Cristina Nedelcu, Aurora Arghir 

18.05-18.20 11. Sfatul genetic în anomaliile 

cromosomiale complexe 

Setalia Popa,  Sandra Grigore, 

Doina Guzun,  Cristina Ailenei, 

Robert Florin Nițu 

18.20-19.00 Simpozion TAKEDA  

12. Manifestari clinice precoce in 

Boala Fabry 

Camelia Alkhzouz 

 

Sesiunea 3 - genetică clinică – sindromologie 

25.02.2022 - 19.00 – 20.30 

 

19.00-19.15 1. Aspecte genetice si clinice in 

sindromul CHARGE 

Claudia Bănescu, Florin Tripon, 

Alina Bogliș 

 

19.15-19.30 2. Utilitatea secvențierii de nouă 

generație în diagnosticul 

bolilor rare: Sindromul Bloom 

Diana Prepeliță, Ina–Ofelia Focșa, 

Anca Pavel, Andreea-Țutulan 

Cuniță, Diana Bratu, Danae 

Stambouli 

19.30-19.45 3. Sindromul ODLURO - primul 

caz diagnosticat in România 

Andreea Catana, Barabas-Cuzmici 

Zina, Irina Iordănescu, Eniko 

Kutasi, Diana Militaru, Mariela 

Sanda Militaru 

19.45-20.00 4. Sindrom Kartagener la un 

adolescent cu situs inversus 

complet 

Mariela Militaru. Ana Chis, 

Barabas-Cuzmici Zina, Irina 

Iordănescu, Dronca Eleonora, 

Andreea Catana 

20.00-20.15 5. Provocări de diagnostic în 

hiperplazia suprarenaliană   

Roxana Popescu, Monica Pânzaru, 

Lăcrămioara Butnariu, Irina Nucă, 

Eva Cristiana Gavril, Lavinia Caba, 

Setalia Popa, Eusebiu Vlad 

Gorduza, Cristina Rusu 
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20.15-20.30 6. Aspecte neurologice în 

sindromul Louis-Bar la copil 

Ioana Grigore, Georgeta Diaconu, 

Alexandra Mania, Ecaterina 

Grigore 

 

Sesiunea 4  - genetică fundamentală 

26.02.2022 – 8.00-9.15 

 

8.00-8.15 1. Genetica COVID – 

interacțiunea gazdă-virus   

Eusebiu Vlad Gorduza   

8.15-8.30 2. ARN-ul circular – fascinația 

cercului 

Lavinia Caba, Monica-Cristina 

Pânzaru, Roxana Popescu, Cristina 

Rusu, Eusebiu Vlad Gorduza 

8.30-8.45 3. Viata fara culoare - perspective 

genetice   

Plaiasu Vasilica 

8.45-9.00 4. Genetica intoleranței la lactoză 

- un model de selecție naturală 

cu avantaj selectiv 

Marius Bembea, Kinga Kozma 

Oana Iuhas, Codruța Petcheși, 

Corina Nagy, Ileana Cozman, Alina 

Sklerniacof , Claudia Jurca 

9.00-09.15 5. Experiența Centrului Regional 

de Genetică Medicală Iași în 

RAS-opatii 

Roxana Popescu, Ruxandra 

Aanicăi, Monica Pânzaru, 

Lăcrămioara Butnariu, Cristina 

Rusu 

 

Simpozion GENESIS PHARMA 

26.02.2022 - 9.15-10.15 

 

9.15-9.30 1. Small interfering RNA (siRNA) 

in Rare Diseases 

Maria Puiu,  

9.30-9.40 2. hATTR Amyloidosis in 

Moldova Region 

Daniela Neagu 

9.40-9.50 3. Challenges of diagnosis and 

treatment of Acute Hepatic 

Porphyria 

Diana Preda 
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9.50-10.00 4. Approach of the patient with 

Primary Hyperoxaluria type 1 

Monica Panzaru 

10.00-10.10 5. Chaperone therapy in Fabry 

Disease 

Dimitrios L. Gkikas 

10.10-10.15 6. Conclusions  

 

Sesiunea 5 - genetică moleculară 

26.02.2022 10.15-12.30 

 

10.15-10.30 1. Testarea genetică prin MLPA: 

kituri disponibile și cazuri 

pozitive - experienta CRGM 

Dolj 

Mihai Gabriel Cucu, Andrada 

Maria Gheorghe, Adela Cucu, 

Adina Maria Dragos, Mihai Ioana 

10.30-10.45 2. Testarea moleculară prin 

aCGH - experienta CRGM 

Dolj 

Ioana Streata, Alexandru 

Cărămizaru, Andrei Pirvu, Simona 

Serban-Șoșoi,Alexandra Dumitra, 

Ovidiu Voican, Anca Lelia (Riza) 

Costache, Răzvan Pleșea, Mihai 

Cucu, Monica – Laura Cara, Ana 

Maria Buga, Amelia-Mihaela 

Dobrescu, Florin Burada, Mihai 

Ioana 

10.45-11.05 Simpozion Dexter 

3. OncoMate™ MSI Dx Analysis 

System CE-IVD 

 

Mónica Sevillano 

11.05-11.20 4. Functional characterization of 

seven missense variants in 

calcium sensing receptor gene 

(CASR) 

 

Apetrei Andreea, Richard Nicolas, 

Justine Bachetta, Allouche 

Stéphane, Lemoine Sandrine, 

Dubourg Laurence, Mauras 

Mathilde, Dudognon Danae, 

Bourjault Caroline, Fontaine Paul, 

Resbeut Antoine, Groso Anthony, 

Gruchy Nicolas, Molin Arnaud 
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11.20-11.40 Simpozion Agilrom 

5. Metode inovative de cercetare si 

diagnosticare in Genetica 

Umana 

 

Alina Catrinescu 

11.40-11.55 6. Variatii ale numarului de copii 

(CNVS) detectate la copii cu 

intarziere in dezvoltarea 

neuropihomotorie/dizabilitate 

intelectuala si anomalii 

congenitale multiple: utilitatea 

diagnostica a tehnicii MLPA 

Alina Bogliș, Florin Tripon, 

Adriana Stela Crișan, Beata Balla, 

Ana-Maria Soare, Nadina Vișan, 

Claudia Bănescu 

 

11.55-12.15 Simpozion ELTA’90MR 

7. Whole exome and whole 

genome sequencing for rare 

diseases 

Alexander Kirpiy 

12.15-12.30 8.  Analiza MLPA în diagnosticul 

molecular al deficitului de -

hidroxilază – avantaje și 

limitări 

Sorina Schipor, Ioana Nedelcu, 

Iuliana Gherlan, Oana-Monica 

Popa, Susana Vlădoiu, Andrei 

Mureșan, Camelia Procopiuc, 

Elena-Emanuela Braha 

 

Simpozion SANOFI 

26.02.2022 - 12.30-13.15 

 

12.30-12.45 1. Boala Fabry - de la diagnostic la 

tratament 

Cristina Rusu 

12.45-13.00 2. Niemann Pick vs Gaucher  Maria Puiu 

13.00-13.15 3. Importanta identificarii precoce 

a bolilor musculare ereditare – 

Boala Pompe 

Adrian Trifa 

 

Sesiunea 6 - genetică clinică - patologie monogenică 

26.02.2022 – 13.15 – 14.35 
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13.15-13.30 1. Hipercolesterolemiile familiale Șerban Costela Lăcrămioara, 

Chiriță - Emandi Adela, Puiu Maria 

13.30-13.50 Simpozion Biomarin 

2. Mucopolysaccharidosis type 

IVA - from diagnosis to 

treatment 

 

Adela Chirita-Emandi. 

13.50-14.05 3. Spectrul mutațiilor DMD din 

Centrul Regional de Genetică 

Medicală Iași 

Monica-Cristina Pânzaru, Roxana 

Popescu, Lăcrămioara Butnariu, 

Lavinia Caba, Setalia Popa, Irina 

Nucă, Eva Gavril, Mihaela 

Grămescu, Oana Păvăloaia, 

Alexandra Roman, ,Eusebiu-Vlad 

Gorduza, Cristina Rusu 

14.05-14.20 4. Displazii scheletice letale Lacramioara Butnariu, Setalia Popa 

14.20-14.35 5. Heterogenitatea genomică în 

hipercolesterolemia familială: 

prezentare a 3 cazuri testate 

prin tehnica NGS 

Miruna Gug, Dorina Stoicănescu, 

Ioana Mozoș, Cristina Gug, 

 

 

Sesiunea 7 – oncogenetică 

26.02.2022 - 14.45 – 16.20 

 

14.45-

15.00 

1. Progrese în  genetica tumorilor 

solide congenitale  

Claudia Jurca Marius Ivașccu, 

Oana Iuhas, Kinga Kozma Codruța 

Petcheși, Corina Nagy, Laura 

Țiburcă , Marius Bembea 

15.00-

15.20 

Simpozion ELTA’90MR 

2. Targeted Tumor Sequencing 

Using Illumina TSO500 Panel 

In Cancer Research And 

Practice: What To Expect 

Andrey Zaretsky 
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15.20-

15.35 

3. Impactul unor polimorfisme 

genetice în leucemia acuta 

mieloida 

Florin Tripon, Adrian Trifa, 

Erzsebet Lazar, Claudia Banescu 

15.35-

15.50 

4. Rolul protrombinei G20210A 

și al factorului V Leiden în 

apariția evenimentelor de 

tromboză în neoplasmele 

mieloproliferative 

Adriana-Stela Crișan, Florin Tripon, 

Adrian Trifa, Claudia Bănescu 

 

15.50-

16.05 

5. Abordări filogenetice 

aplicabile în evaluarea 

progresiei și heterogenității 

tumorale 

Ciorpac Mitica, Mihai Cosmin-

Teodor 

16.05-

16.20 

6. Provocari de diagnostic si sfat 

genetic – sindromul MEN 1. 

Prezentare de caz 

Elena Emanuela Braha, Oana 

Monica Popa, Ioana Nedelcu, Corin 

Badiu 

 

Sesiunea 8 - genetică clinică - patologie multifactorială 

26.02.2022 – 16.20 – 18.20 

 

16.20-

16.35 

1. Implicarea mutațiilor 

mitocondriale în surditate 

Irina Nucă, Sebastian Cozma, 

Magdalena Stârcea, Roxana 

Popescu, Monica Pânzaru, Eva 

Cristiana Gavril, Lavinia Caba, 

Lăcrămioara Butnariu, Setalia 

Popa, Eusebiu Vlad Gorduza, 

Cristina Rusu 

16.35-

16.50 

2. Identificarea surselor de 

variabilitate ale răspunsului 

inflamator în gută și 

hiperuricemie cu ajutorul 

geneticii funcționale  

Tania O. Crișan, Orsolya Gaal, 

Medeea Badii, Dragos Mărginean, 

Andreea Mirea, Georgiana Cabău, 

Valentin Nica, Loredana 

Peca,  Marius F. Farcaș†, Ioana 

Hotea, Cristina Pamfil, Simona 

Rednic, Ioan V. Pop, Mihai G. 
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Netea, Leo A.B. Joosten, Radu A. 

Popp 

16.50-

17.05 

3. Corelații genotip-fenotip în 

hipotonia musculară de 

etiologie genetică 

Alexandra Stoicanescu, Mariana 

Cevei, Cristina Gug, Iulia Cevei, 

Dorina Stoicanescu 

17.05-

17.20 

4. Studiul polimorfismelor genei 

CYP2C9 la pacienți cu 

hipocoagulabilitate tratași  cu 

warfarină 

Viorica Galbur, Alexei Levițchi, 

Ghenadie Curocichin, Svetlana 

Capcelea, Daniela Galea-Abdușa 

17.20-

17.35 

5. Farmacogenetica – un nou 

intrument util in 

managementul afectiunilor 

psihice  

Cosmin Arsene, Irina Iordanescu, 

Mariela Militaru 

 

17.35-

17.50 

6. Provocări în diagnosticul 

neonatal al mastocitozei 

cutanate difuze: utilitatea 

examenului genetic clinic și a 

celui anatomopatologic 

Emilian Olteanu 

17.50-

18.05 

7. Progrese în imunodeficiențele 

ereditare 

Mihaela Bătăneanț, Patricia Urtilă, 

Estera Boeriu 

18.05-

18.20 

8. Amiloidoza familială tip 

transtiretină identificată la un 

pacient din nord-estul 

româniei- prezentare de caz 

Valentina Sisu, Andreea Jercan, 

Onda Călugăru, Mihaela Dragomir, 

Silvia Aposteanu, Dumitru Jardan, 

Daniela Beatrice Neagu, Sorina 

Bădeliţă, Daniel Coriu 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea 9 - genetică profilactică 

26.02.2022 - 18.20 - 20.05 

 

18.20-

18.35 

1. Infertilitatea: o boala, nu o 

condamnare. Cauzele genetice si 

negenetice ale infertilitatii 

Diter Atasie 
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18.35-

18.50 

2. Aspecte bioetice în 

Neurofibromatoza tip1   

Codruța Diana Petchesi, Gabriela 

Ciavoi, Maria Claudia Jurca, Kinga 

Kozma, Oana Alexandra Iuhas, 

Romana Vulturar, Marius Bembea 

18.50-

19.05 

3. Mutație homozigotă recutentă 

în gena PEX6 din cuplu posibil 

consagvin 

Bîrladeanu Nadejda, Micu Catalina, 

Radu Raluca Mihaela, Prădatu 

Alina, Bohîlțea Laurențiu Camil, 

Rădoi Viorica Elena 

19.05-

19.20 

4. Screening prenatal neinvaziv: 

managementul cazurilor cu 

risc crescut la testul NIPS - 

prezentare de cazuri 

Cristina Gug, Dorina Stoicănescu, 

Miruna Gug, Ioana Mozoș, Cristian 

Furău, Monica Adriana Vaida, 

Danae Stambouli, Anca Gabriela 

Pavel, Petra Gliga, Adrian Rațiu 

19.20-

19.35 

5. Relevanța clinică a fracției 

fetale în testarea prenatală 

neinvazivă. Date privind 

pacientele evaluate in România 

Elena-Georgiana Dobre, Cătălina 

Zenoaga-Barbăroșie, Ovidiu-

Corneliu Vrâncianu,  Mihai-Viorel 

Dionisie, Teodora-Ecaterina 

Chirea, Adriana Vulpe, Belengeanu 

Valeria, Cristina Popescu 

19.35-

19.50 

6. Importanta diagnosticului 

genetic pentru interventiile 

terapeutice de preventie a 

mortii subite in laminopatiile 

cardiace 

Teodora-Maria Barbarii, Anca 

Lunganu, Gabriela Neculae, 

Ruxandra Oana Jurcut 

19.50-

20.05 

7. Propunere de protocol de 

reabilitare medicală pentru 

pacienţii cu boli genetice de 

ţesut conjunctiv 

Mădălina Antonescu, Elena 

Emanuela Braha 
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ANALIZA CITOGENETICĂ CONVENȚIONALĂ ÎN 

AVORTURILE SPONTANE – EXPERIENȚA CRGM DOLJ 
Florin Burada, Gabriela Popescu-Hobeanu, Ioana Streață, Bianca Petre Mandache, 

Anca Lelia (Riza) Costache, Florentina Tănase, Cornelia Pascu, Ștefania Tudorache, 

Dominic Iliescu, Mihai Ioana 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Romania 

 

Introducere/Obiective: Anomaliile cromozomiale reprezintă cea mai frecventă 

cauză a  avorturilor spontane din primul trimestru de sarcină. Scopul acestui studiu a fost 

evaluarea frecvenței și tipului de anomalii cromozomiale detectate în avorturile spontane 

din primul trimestru, în cadrul Laboratorului de Genomică Umană, UMF Craiova/CRGM 

Dolj. 

Metode: Pentru analiza cromozomilor, s-au inițiat culturi celulare, iar preparatele 

cromozomiale obținute folosind tehnici de citogenetică standard, au fost bandate G. 

Probele cu un cariotip feminin normal au fost testate prin QF-PCR, pentru a exclude 

contaminarea maternă.  

Rezultate: În acest studiu, au fost incluse 224 de probe, după excluderea cazurilor 

în care a fost detectată, prin QF-PCR, contaminare maternă. Anomalii cromozomiale au 

fost detectate în 132 de cazuri (58,92%). Trisomiile autozomale unice au reprezentat 

53,03% din toate cariotipurile anormale (70/132), cele mai frecvente fiind trisomiile 16, 

21 și 22. Monosomia X a fost identificată în 17,42% din cazuri (23/132), în timp ce 

poliploidii au fost observate în 15,9% din cazuri (21/132). 12 probe (9,09%) au prezentat 

anomalii cromozomiale de structură, iar în trei cazuri s-au observat variante în mozaic. În 

analiza stratificată, femeile cu vârsta peste 35 de ani au avut o rată mai mare de anomalii 

cromozomiale, asocierea fiind limitată la trisomii. Monosomia X și poliploidiile au fost 

mai frecvente la femeile sub 35 de ani.  

Concluzii: Rezultatele noastre confirmă studiile anterioare care au asociat vârsta 

maternă avansată cu o rată mai mare de anomalii cromozomiale. Analiza citogenetică 

convențională, mai ales în combinație cu tehnici de genetică moleculară, oferă informații 

valoroase pentru stabilirea etiologiei pierderilor de sarcină în primul trimestru.  
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PRENATAL ANEUPLOIDY TESTING BEYOND 

CONTAMINATION – CRGM DOLJ EXPERIENCE  
Anca Lelia (Riza) Costache1,2, Stefania Dorobantu1,2, Bogdan Geamanu1,2, Raluca 

Tutunaru1,2, Dominic Iliescu2,3, Stefania Tudorache2,3, Florin Burada1,2, Mihai Ioana1,2 

 

1. Regional Centre for Medical Genetics Dolj (CRGMDJ), County Emergency Hospital 

Craiova, Romania 

2. University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania 

3. County Emergency Hospital Craiova, Romania 

 

Background/Objectives: Quantitative Fluorescence PCR (QF-PCR) evaluates 

microsatellite markers using fluorescence-labelled primers to diagnose frequent 

aneuploidies of chromosomes 13, 18, 21, X and Y for invasive prenatal diagnosis, and 

additionally chromosomes 15, 16, 22 for miscarriages. 

Methods: Subjects are referred to CRGM Dolj mostly from Pre-Natal Diagnostic 

Unit of the County Emergency Hospital Craiova (UDA-SCJUC).  January 2020 to 

December 2021, CRGM-LGU processed 296 amniotic fluid samples and 84 miscarriage 

tissues. All samples had paired maternal blood tested.  Aneuploidy testing used the 

Devyser Compact v3 IVD-CE kit – for chromosomes 13, 18, 21, X and Y and Devyser 

Extend for aneuploidy analysis of chromosomes 13, 15, 16, 18, 21, 22, X and Y on the 

following equipment: Applied biosystems Veriti, Applied Biosystems AB 3730.  Standard 

karyotype was also performed. 

Results: Of the prenatal samples, we identified aneuploidies in 8 (0.03%): we 

diagnosed 7 Down syndrome cases and 1 monosomy X. 7 amniotic fluid samples were 

contaminated; macroscopically they ranged from some degree of bloodstaining to heavily 

bloody fluid, which mostly reflected on the electropherogram – in 5 cases we could still 

identify with some degree of certainty the absence of aneuploidies. For the miscarriage 

samples, we were able to diagnose 17 (20.2%) with various genetic anomalies; though 

macroscopically challenging to predict it, 34 tissue samples proved to be contaminated 

and we were able to exclude maternal signatures in 6 cases. Molecular findings were 

confirmed by karyotype testing, where possible. Patients were offered adequate genetic 

counselling. 
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Conclusion: QF-PCR provides a reliable rapid aneuploidy test. The technique is 

though somewhat dependent on the quantity and especially on the quality of the collected 

sample. Maternal to fetal contamination ratio cand be challenging; maternal comparison, 

cell culture etc can help. We emphasize the need for careful sample collection techniques, 

as well as attentive sample selection for DNA isolation to prevent uninterpretable QF-

PCR results. 

Grants: Aneuploidy testing for post-natal and miscarriages continues to be 

supported through the ongoing National Health Programme PN.VI.3.3. Prenatal 

aneuploidy testing is funded by the National Health Insurance House or supported by the 

patient. www.geneticamedicala.ro/pacienti 

Keywords: QF-PCR, prenatal diagnosis, aneuploidy 

 

AGENEZIA DENTARĂ ÎN TRISOMIA 21 – PREVALENȚĂ ȘI 

FORME CLINICE 
Emilia Severin1, Gabriel Moldoveanu2 și Andreea Moldoveanu1 

 

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 
2institutul Național de Endocrinologie ”I.C.Parhon” București 

Autor corespondent: emilia.severin@umfcd.ro   

 

Introducere: Manifestările orale comune în trisomia 21 includ fanta labială 

deschisă în repaus, limba protruzivă și plicaturată, maxilar hipoplazic și malocluzie clasa 

III, agenezie dentară, microdonție și boală parodontală. Studiile din literatura de 

specialitate arată că agenezia dentară este de zece ori mai frecventă la persoanele cu 

sindrom Down comparativ cu populația generală, deși distribuția dinților care lipsesc de 

pe arcade este similară în ambele grupe populaționale. S-au analizat caracterizarea 

formelor clinice de agenezie dentară și prevalența anomaliei dentare prin deficit numeric 

la persoanele cu trisomie 21. 

Material și metodă: Un grup de 58 de persoane cu trisomie 21 confirmată 

citogenetic, cu vârste cuprinse între 7 și 36 de ani. S-a realizat examinarea clinică exo- și 

endobucală,  urmată de efectuarea fotografiilor extra- și intraorale. Radiografia 

panoramică a fost utilizată pentru obținerea diagnosticului de certitudine. S-a obținut 

consimțământul informat al pacienților / părinților.  

mailto:emilia.severin@umfcd.ro
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Rezultate și discuții: Prevalența ageneziei a fost  67,24%, valoare semnificativ mai 

mare decât în populația generală. Numărul de dinți lipsă a variat între 1 și 5. Hipodonția 

a interesat una sau mai multe grupe de dinți, frecvent fiind absent incisivul lateral superior 

urmat de premolarul II inferior, excluzând molarul 3. Agenezia dentară bilaterală a fost 

predominantă comparativ cu forma unilaterală. Formele clinice observate în dentiția 

permanentă au fost foarte variate. Agenezia dentară a fost observată în asociere cu alte 

anomalii dentare, precum microdonția, erupția dentară întârziată sau taurodontismul. 

Concluzii: Persoanele cu trisomie 21 au nevoi speciale care implică management si 

tratament multidisciplinar. Având în vedere prevalența mare a ageneziei dentare și a 

complicațiilor funcționale pe care le poate produce, se poate conchide că îngrijirea 

stomatologică trebuie inclusă în cadrul serviciilor medicale integrate. Analiza 

cromozomială confirmă diagnosticul clinic oferind medicului stomatolog posibilitatea să 

dezvolte un plan timpuriu de tratament preventiv, țintit care ameliorează calitatea vieții 

persoanelor cu trisomie 21.  

 

SINDROAME DE MICRODUPLICATIE IN TULBURARILE 

DE SPECTRU AUTIST: RAPORTAREA A 5 CAZURI  
Alina Erbescu1,2, Sorina Mihaela Papuc1, Laura Mateescu3, Emanuela Andrei3, 

Florentina, Linca3, Doina Ioana3, Cristina Nedelcu3, Florina Rad3, Magdalena 

Budisteanu1,3,4, Monica Neagu1,2, Aurora Arghir1 

 
1Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Stiintelor Biomedicale “Victor 

Babes”, Bucuresti, Romania, 
2 Scoala Doctorala de Biologie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucuresti, 

Romania, 
3 Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alex. Obregia”, Bucuresti, Romania,  
4 Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicina, Bucuresti, Romania. 

Autor corespondent: Alina Erbescu, erbescua@gmail.com 

 

Introducere: Introducerea pe scara larga a tehnologiilor microarray in investigarea 

genomica a pacientilor cu boli de neurodezvoltare (BND), incluzand tulburarile de spectru 

autist (TSA), a permis descrierea de noi sindroame de microdeletie si microduplicatie. In 

timp ce contributia microdeletiilor la patogeneza este, in general, mai usor de stabilit, 

mailto:erbescua@gmail.com
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microduplicatiile pot fi mai dificil de clasificat. In aceasta lucrare prezentam cinci pacienti 

cu TSA si duplicatii ale unor regiuni genomice asociate cu boli de neurodezvoltare.   

Material si metoda: Pacientii apartin unui grup de studiu mai mare ce vizeaza 

caracterizarea profilelor genomice in TSA. Evaluarea clinica completa a inclus examenul 

neurologic si psihiatric precum si administrarea testelor psihologice specifice. 

Hibridizarea genomica comparativa bazata pe array (array CGH) s-a realizat pe lame cu 

o densitate de 180K (Agilent Technologies).  

Rezultate si discutii: Tehnologia array CGH a permis identificarea de 

microduplicatii in regiuni recurent implicate in   aparitia TSA. Microduplicatiile 

identificate afecteaza urmatoarele regiuni cromozomiale: 1q21.1q21.2, 16p13.1, 

22q11.21, 22q11.21q11.22, 7p22.2p22.1. Dimensiunea regiunilor duplicate a variat intre 

0,8 si 3,1 Mb. Doua dintre aceste duplicatii sunt responsabile pentru sindroame genetice 

bine definite, precum Sindromul de duplicatie 1q21.1 (MIM # 612475) si Sindromul de 

duplicatie 22q11.21 (MIM # 608363), in timp ce celelalte trei afecteaza regiuni recurente 

cu contributie recunoscuta in patogeneza BND si TSA. 

Concluzii: Cazurile raportate subliniaza contributia tehnologiilor microarray la 

caracterizarea moleculara aprofundata a duplicatiilor sindromice la pacientii cu tulburari 

de spectru autist.  Caracterizarea moleculara a punctelor de rupere si a continutului genic 

precum si corelatiile genotip-fenotip pentru cazuri noi permit acumularea de date care 

faciliteaza interpretarea variatiilor structurale genomice si elucidarea mecanismelor 

cromozomiale care le genereaza.  

Finantare: The research leading to these results has received funding from the EEA 

Grant 2014-2021, under the project contract No 6/2019.  

 

ASPECTE PARTICULARE ALE MICRODELEȚIILOR DIN 

SINDROMUL WOLF- HIRSCHHORN 
Eva-Cristiana Gavril1,2, Alina Costina Luca1, 3 , Roxana Popescu1, 3, Irina Resmerita1,2, 

Monica Cristina Pânzaru1, 3, Lacramioara Ionela Butnariu1, 3, Eusebiu-Vlad Gorduza1,4, 

Mihaela Grămescu1, Cristina Rusu1, 3   

 
1 Universitatea de Medicina şi Farmacie , "Grigore T. Popa" Iasi,  
2 SC Investigaţii medicale Praxis srl 
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4 Spitalul clinic de Obstetrica şi Ginecologie “Cuza Voda”, Iaşi 
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Introducere: Sindromul Wolf-Hirschhorn (WHS), cauzat de pierderea porțiunii 

distale a cromozomului 4p, se caracterizează de obicei printr-un fenotip caracteristic: 

restricţie a creșterii intrauterine (IUGR), talie mică, hipotonie, dizabilitate intelectuală, 

epilepsie, dismorfie cranio-facială și anomalii congenitale de fuziune a liniei mediane. 

Mărimea deleţiei este foarte variabilă, provocând o gamă largă de aspecte fenotipice. 

Material și metodă: Am analizat 7 cazuri cu deleție 4p de diferite dimensiuni și 

produse prin mecanisme diferite (deleție „pură”, translocţie reciprocă, cromozom inel), 

raportandu-le la alte cazuri descrise în literatură, cu scopul identificării corelațiilor 

fenotip-genotip. Cazurile au fost investigate genetic prin cariotip și teste combinate de 

MLPA. 

Rezultate și discuții: Principalele aspecte fenotipice, identificate în cazurile 

noastre, au fost: dismorfia cranio-facială, dizabilitate intelectuală, întârziere în dezvoltare 

postnatală, defecte cardiace și hipotonie. În unele cazuri am constatat: convulsii (3/7 

cazuri), anomalii structurale ale creierului (3/7), imunodeficiență (4/7) și anomalii renale 

(2/7). Întârzierea creșterii prenatale a fost detectată într-un număr relativ mic de cazuri, 

dar insuficiența postnatală a fost o caracteristică constantă. Cu toate ca WHS este un 

sindrom cu deleţie a genelor contigue, la pacienții noștri, s-a remarcat absenţa unei 

corelaţii între  la dimensiunea deleţiei şi severitatea fenotipului și prognosticul. 

Concluzii: Defectele renale și cerebrale, precum și imunodeficiența sunt manifestări 

rare și trebuie căutate. Deşi CGH-array este testul standard de diagnostic, din experiența 

noastră,  MLPA este o metodă de screening fiabilă utilizarea testelor MLPA combinate 

fiind utila şi în detreminarea dimensiunii deleţiei. Ascocierea testelor moleculare 

complexe cu teste genetice simple precum cariotipul  este importantă în identificarea 

etiologiei cromozomiale a anomaliilor congenitale și ulterior acordarea sfatului genetic 

adecvat. 

 

MONOSOMIA 9p PARȚIALĂ  
Ovidiu-Virgil Maioru, Bianca Streja, Raluca Mihaela Radu, Alina Prădatu, Cătălina 

Micu, Laurențiu Bohîlțea, Viorica-Elena Rădoi 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București,  
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Unitatea de asistență materno-fetală de excelență INSCM Alessandrescu-Rusescu 

Autor corespondent: maioru.ovidiu@gmail.com 

 

Introducere: Este o afecțiune cromozomială ce constă în deletia parțială a brațului 

scurt al cromozomului 9. În general deleția apare ca urmare a unei mutații de novo, într-

un mod sporadic, ceea ce duce la un risc redus pentru părinți de a avea o următoare sarcina 

cu aceeași boală. În celelalte cazuri boala mai poate rezulta dintr-o translocație echilibrată 

de la unul dintre părinți. 

Material și metodă: La screeningul biochimic de trimestru 1 prezintă un risc 

crescut pentru trisomia 21, se efectuează amniocenteza. Din lichidul amniotic se 

efectuează cariotip fetal din care reiese absența unui segment la nivelul brațului scurt(p) 

al cromozomului 9, indicând un profil genetic de tip 46,XY,del(9)(p23p24.3). Părinții 

doresc să păstreze sarcina. Postnatal, pentru evaluarea exactă a cromozomului deletat și 

al conținutului genic, se recomandă cariotipul molecular rezultând 

arr[GRCh37]5q23.3q31.1(127772621_133201967)x2. 

Rezultate și discuții: Fapt pentru care, familia este informată despre datele 

empirice cunoscute în acest tip de deleții, care cuprind simptomele: trigonocefalie, fante 

palpebrale mici și orientate în jos, punte nazală aplatizată, hipertelorism, urechi jos 

inserate, dizabilitate intelectuală în grade variabile, apnee obstructiva, defect de sept 

ventricular, persistența canalului arterial,  stenoză pulmonară, hernie inghinală, hernie 

diafragmatică, stenoză pilorică, omfalocel, disgenezie gonadală. 

Concluzii și obiective: Diagnosticarea corectă a bolii și informarea 

corespunzătoare a familiei cu privire la gravitatea sindromului și oferirea sfatului genetic 

pentru următoarele sarcini. Formarea unui plan de management personalizat nevoilor 

bolnavului, dat fiind că monosomia parțială 9p variază în severitate în funcție de cantitatea 

de material genetic lipsă.  

 

CAZ RAR DE DUPLICATIE PARTIALA 3Q DIAGNOSTICAT 

IN PERIOADA PRENATALA 
Mariela Sanda Militaru1, 2 ,Andreea Cătana1, 2, 3, Zina Cuzmici Barabas1, 2, Eleonora 

Dronca1, 2 ,Tunde Kovacs5 ,Bianca Bulz2,Mihaela Pop2 ,Maria Stefanut2,Anca Hadarean2  

Mihai Militaru 1, 4,Irina Iordanescu2 

 

1 UMF ''Iuliu Haţieganu'', Cluj-Napoca,România 

mailto:maioru.ovidiu@gmail.com


23  
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3 IOCN ,Cluj-Napoca,România 
4 Spitalul Clinic de copii, Cluj-Napoca,România 
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Introducere: Sindromul de microduplicatie 3q a fost descris pentru prima dată în 

1973 și este caracterizat în principal  prin dismorfism cranio facial cu brahicefalie, 

sprincene arcuate, sinofris, malformatii ale pavilionului urechii, ,microretrognatie, nas 

aplatizat ;dizabilitate intelectuala,clinodactilie ,anomalii cardiace sau renale.Pâna în 

prezent  au fost raportate aproximativ 50 de  cazuri în lume, majoritatea diagnosticate 

dupa nastere si foarte putine depistate prenatal. Prezentăm cazul unui fat care după 

cunoştinţele noastre este primul pacient cu duplicatie pura 3q diagnosticat în România in 

perioada prenatala. 

Prezentarea cazului: Pacienta A.F in varsta de 33 ani,IIIGIP,SS14, a efectuat o 

ecografie de rutina in mai 2021 care a aratat prezenta unui edem nucal de 3,2mm. 

Amniocenteza a fost efectuata in saptamana 16 de sarcina,iar din lichidul amniotic 

au fost efectuate 2 tipuri de teste genetice si anume QF-PCR si cariotip cu benzi 

G.Rezultatul testului QF-PCR a fost normal, insa cariotipul cu bandare G a arătat prezenţa 

unui cromozom derivativ 16q  interpretat initial ca o posibila duplicatie 16q şi de aceea s-

a continuat cu testarea  SNP array din lichidul amniotic precum si cu testarea citogenetica 

a celor doi parinti.Rezultatul SNP array a aratat cariotip molecular masculin cu o 

duplicatie de aproximativ 46,8Mb la nivelul bratului lung al cromozomului 3-

arr[GRCh38] 3q24q28(143192146_190017672)x3.Cariotipul tatalui a fost normal, 

46,XY;iar cariotipul mamei a prezentat o anomalie echilibrata tip insertie intre 

cromozomii 3 si 16.Parintii au beneficiat de consiliere genetica posttestare , a fost facuta 

o reevaluare ecografica la 18 saptamani si la 21 de saptamani de sarcina unde  s-au 

identificat polihidramnios,oase frontale proeminente,comunicare larga intre ventriculul 4 

si fosa posterioara,rinichi cu modificari displazice si retard de crestere.In acest context 

parintii au optat pentru intreruperea sarcinii. Utilizarea tehnicii array-cgh ne-a permis 

diagnosticul etiologic al acestui caz rar, stabilirea unor strategii terapeutice şi acordarea 

unui sfat genetic adecvat familiei. 

Cuvinte cheie: duplicatie3q, testare genetică SNP-array, cariotip lichid amniotic 
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Autor corespondent: Elena-Silvia Shelby, email: silviajdx@yahoo.com 

 

Introducere: Sindromul de microdeleție 19q13 este o boală genetică foarte rară, 

mai puțin de 30 de cazuri fiind raportate de la descrierea primului pacient, în 1998. Este 

caracterizat de dizabilitate intelectuală, tulburări ale limbajului expresiv, retard pre- și 

postnatal, constituție cașetică și displazie ectodermală. 

Material și metodă: În această prezentare descriem cazul unei paciente de 10 ani 

cu retard de creștere, anomalii scheletale, dismorfism facial și displazie ectodermală. 

Analiza array-CGH a identificat o deleție de 1,53 Mb în regiunea 19q13.32. Ulterior, 

MLPA pentru gena FKRP a arătat că microdeleția este de novo.  

Rezultate și discuții: Fenotipul pacientei se suprapunea celui de sindrom de 

microdeleție 19q13. Mai mult, pacienta prezenta trăsături niciodata raportate până în 

prezent în acest sindrom: colobom irian stâng, chist subependimal și traheomalacie. În 

plus, în comparație cu celelalte cazuri de sindrom de microdeleție 19q13 ce prezentau 

distonie, pacienta noastră prezenta distonie fără haploinsuficiența genei KMT2B. 

Concluzii: Din informațiile noastre, acesta este primul caz de sindrom de 

microdeleție 19q13 raportat în România, pacienta prezentată de noi având trăsături 

adiționale, ce nu au mai fost descrise până în prezent, și anume colobom irian, chist 

subependimal și traheomalacie. 
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FENOTIP WOLF-HIRSCHHORN  
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Autor corespondent: Diana Ozunu (diana.ochiana@gmail.com) 

 

Introducere: Sindromul Wolf-Hirschhorn (WHS) este o boală genetică complexă 

determinată de pierderea de material genetic de la nivelul braţului scurt al cromozomului 

4. Un eveniment genomic rar care poate duce la apariţia fenotipului WHS este deleţia 4p, 

concomitent cu duplicaţia şi translocaţia 4q. 

Material şi metode: Cazul prezentat este o pacientă de 1 an cu tabloul clinic marcat 

de dismorfism facial, polidactilie postaxială a mâinii stângi, falimentul creşterii 

pre/postnatal şi sugerând un fenotip WHS. S-a efectuat cariotipul din sângele periferic, cu 

bandarea GTG a metafazelor astfel obţinute. Pentru caracterizarea anomaliei detectate au 

fost aplicate sonde FISH wcp 4 şi de microdeleţie a regiunii WHS.  

Rezultat: Investigaţiile citogenetice au arătat prezenţa unei adiţii de material 

genetic la nivelul braţului scurt al unui cromozom 4 (add(4)(p16)). În urma efectuării 

analizei FISH, anomalia structurală identificată a putut fi descrisă ca un rearanjament 

complex der(4)del(4)(p16)dup(4)(q33q35), cu deleţia regiunii 4p16 (incluzând regiunea 

critică WHS) şi duplicaţia regiunii 4q33q35.  

Concluzii: Identificarea prezenţei simultane a unei deleţii şi a unei duplicaţii are 

consecinţe importante atât pentru corelarea genotip/fenotip cât şi pentru consilierea 

genetică corectă a pacienţilor şi familiilor acestora. Tehnicile de genetică moleculară 

îmbunătăţesc capacitatea de identificare a rearanjamentelor complexe şi sunt utile în 

caracterizarea precisă a dezechilibrelor genetice. 

 

SINDROM POTOCKI – LUPSKY LA UN PACIENT CU 

AUTISM SI DIZABILITATE INTELECTUALA  
Magdalena Budisteanu1,2,3, Sorina Mihaela Papuc1, Alina Erbescu1, Florentina Linca2, 

Doina Ioana2, Cristina Nedelcu2, Aurora Arghir1 
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Introducere: Variatiile numarului de copii (CNVs) s-au dovedit a fi raspunzatoare 

pentru ~10% din cazurile de tulburare de spectru autist (TSA). Un CNV relativ nou descris 

in relatie cu TSA este duplicatia 17p11.2 asociata cu sindromul Potocky-Lupski (SP-L), 

caracterizat prin intarziere in dezvoltare, tulburari de comportament, aspecte dismorfice, 

malformatie cardiac congenitala. Referitor la caracteristicile comportamentale ale 

pacientilor cu SP-L, s-a raportat prezenta comportamentelor restrictive si repetitive, cu 

absenta deficitelor de comunicare sau interactiune sociala. 

In aceasta lucrare prezentam cazul unui pacient in varsta de 12 ani cu tulburare de 

dezvoltare si autism ce prezinta o duplicatie 17p11.2.  

Material si metoda: Probandul face parte dintr-un studiu mai mare ce are ca 

obiectiv caracterizarea clinica si genetica a pacientilor cu TSA. S-a realizat o evaluare 

clinica completa, care a aratat intarziere psihica severa, tulburare de dezvoltare a 

limbajului, comportament de spectru autist (dificultati de interactiune si comunicare, 

stereotipii), dismorfism facial. Hibridizarea genomica comparativa bazata pe array (array-

CGH) s-a realizat folosind platform 180K (Agilent Technologies).  

Rezultate si discutii: A fost detectata o duplicatie de 3,7 Mb pe 17p11.2 

(arr[GRCh37] 17p11.2(16757564_20463361)x3), asociata cu SP-L. Regiunea critica 

minima a SP-L a fost restransa la 125 kb pe cromozomul 17p11.2, incluzang doar gena 

RAI1; aceasta sugereaza ca RAI1 este principalul contributor la SP-L. Manifestarile 

clinice ale pacientului se suprapun cu principalele trasaturi ale SP-L; manifestarile 

psihiatrice ale acestuia au fost, insa, mai severe comparativ cu cele raportate in mod 

obisnuit in acest sindrom: dizabilitate intelectuala severa si prezenta de deficite de 

comunicare si interactiune sociala. 

Concluzii: Cazul raportat aduce noi date referitoare la un sindrom genetic rar cu un 

fenotip complex, dovedind totodata contributia array-CGH la detectarea de CNV-uri 

patologice rare la pacientii cu autism.   

Finantare: The research leading to these results has received funding from the EEA 

Grant 2014-2021, under the project contract No 6/2019.  
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Introducere: Translocațiile complexe echilibrate (TCE) sunt evenimente rare, ele 

pot duce la tulburări de reproducere precum: sterilitate, avorturi spontane, nașteri cu nou 

născuți morți, malformații congenitale la copii și infertilitate masculină. TCE-urile aparțin 

grupului de rearanjamente cromozomiale complexe (RCC), iar în literatură, până în 

prezent, au fost descrise aproximativ 300 de cazuri.  

Material și metodă: În aceasta lucrare o să prezentăm un cuplu care a fost îndrumat 

pentru sfat genetic din cauza a două avorturi spontane de prim trimestru.  

Rezultate și discuții: Analiza cromosomială cu marcaj G, a evidențiat prezența unei 

translocații complexe aparent echilibrate t(4;10;15)(p16.1;q11.2;q15) la partenera de 

cuplu. Această aberație complexă a fost cel mai probabil responsabilă pentru eșecurile de 

reproducere.  

Concluzii: Este dificil de prezis rezultatul fenotipic probabil al viitoarelor sarcini 

ale cuplului descris, deoarece se pot asocia diverse dezechilibre cromozomiale la nivelul 

gameților. În acest context sfatul genetic poate fi foarte dificil și complex, iar pacientei ar 

trebui să i se ofere posibilitatea unui diagnostic prenatal la toate sarcinile viitoare.  

Datorită numărului mic de cazuri raportate de TCE/RCC și caracterului individual, 

precum și unic al acestor tipuri de rearanjamente, consilierea genetică pentru purtătorii de 

RCC este complexă și necesită o analiză detaliată a anamnezei familiale, precum și teste 

clinice și genetice extinse. 

 

ASPECTE GENETICE SI CLINICE IN SINDROMUL CHARGE 
Claudia Bănescu1,2,3 Florin Tripon2,3 Alina Bogliș1,2 
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Introducere: Sindromul CHARGE, o boală genetică complex, se caracterizează 

prin prezența unor trăsături specifice  (colobom ocular, malformație cardiacă, atrezie 

coanală, retard de crestere și dezvoltare, anomalii urogenitale, anomalii auriculare. 

Criteriile majore de diagnostic includ (“3”) coloboma, atrezia coanală, anomalii auriculare 

caracteristice pentru CHARGE – anomalii de canal semicircular. S-a propus ca prezența 

mutaților la nivelul genei CHD7 (chromodomain helicase DNA- binding protein - 7) să 

reprezinte un criteriu major. Criteriile minore includ anomalii urogenitale, malformații 

cardiace (inclusiv anomalii de arc aortic, tetralogie Fallot), anomalii esofagiene, afectarea 

nervilor cranieni cu hipoacuzie, tulburări de deglutiție, anosmie, tulburări vestibulare, 

anomalii scheletice, etc. Tabloul clinic este extrem de variabil, astfel coloboma oculară și 

atrezia coanală nu sunt mereu prezente. Mutațiile genei CHD7 (OMIM *608892, genă 

localizată la nivelul 8q12.2 care conține 37 de exoni) sunt responsabile de 65-90% dintre 

cazurile cu sindrom CHARGE. Majoritatea mutațiilor CHD7 sunt de tip “frameshift”, 

mutații de tip “missense”, mutații la nivelul situsurilor de matisare, dar sunt descrise și 

anomalii cromozomiale. Au fost descrise și mutatii la nivelul genelor EFTUD2, KMT2D, 

KMD6A, SEMA3E (localizată la nivelul 7q21), EP300, RERE ca fiind asociate cu fenotip 

CHARGE. 

Cuvinte cheie: CHARGE, CHD7, mutație 

 

UTILITATEA SECVENȚIERII DE NOUĂ GENERAȚIE ÎN 

DIAGNOSTICUL BOLILOR RARE: SINDROMUL BLOOM 
Diana Prepeliță1,2, Ina–Ofelia Focșa1,2, Anca Pavel2, Andreea-Țutulan Cuniță2, Diana 

Bratu2, Danae Stambouli2 

 

1.Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 
2.Cytogenomic Medical Laboratory 

Autor corespondent: diana.prepelita@rez.umfcd.ro 

 

mailto:claudia.banescu@gmail.com


29  
 

 
 
           

Introducere. Sindromul Bloom (SB) este o afecțiune genetică rară, cu transmitere 

autozomal recesivă, caracterizată prin deficit de creștere, sensibilitate la razele UV și risc 

de apariție precoce a anumitor tipuri de cancer. SB este mai prevalent in rândul evreilor 

Ashkenazi, având o incidență necunoscută în rândul populației generale. Până la 

momentul actual, în literatura de specialitate au fost descrise sub 300 de cazuri.  

Material și metodă: În clinica noastră s-a prezentat o fetiță de 2 ani și 3 luni, cu 

întârziere de creștere marcată, microcefalie relativa, dificultati de administrare a 

alimentației, câteva pete pigmentare și efelide axilare. Secvențierea ADN din celule 

bucale s-a realizat pe platforma Ion Gene Studio S5 (Thermo Fisher Scientific), folosind 

un panel de gene asociat deficitului de creștere, neurofibromatozei si schwanomatozei.  

Rezultate și discuții: În urma secvențierii, s-au identificat două variante la nivelul 

genei BLM (OMIM 604610): c.1642C>T (p.Gln548Ter) și c.892dupA 

(p.Thr298AsnfsTer23). Conform criteriilor de clasificare ACMG (American College of 

Medical Genetics), acestea au semnificație clinică patogenă (clasa 5), respectiv, probabil 

patogenă (clasa 4). Ambele variante creează un codon stop prematur, ducând la sinteza 

unei proteine trunchiate, acesta fiind un mecanism patogen frecvent descris în SB. 

Rezultatul a fost validat prin secvențiere Sanger. Simptomatologia a fost nespecifică, 

numeroase sindroame genetice și non-genetice fiind caracterizate prin deficit de creștere 

sau pete pigmentare. Identificarea variantelor patogene în gena BLM a condus la un 

diagnostic prompt și implementarea precoce a conduitei terapeutice adecvate, care poate 

reduce complicațiile asociate. 

Concluzii: Secvențierea de nouă generație este o unealtă valoroasă în diagnosticul 

bolilor rare. Aceasta a făcut posibilă identificarea unui sindrom genetic care cel mai 

probabil ar fi scăpat diagnosticului până la o vârstă înaintată, în lipsa unui tablou clinic 

evocator. 

 

SINDROMUL ODLURO - PRIMUL CAZ DIAGNOSTICAT ÎN 

ROMÂNIA 
Andreea Cătană1,2,3, Zina Cuzmici-Barabaș1,3, Irina Iordănescu3, Eniko Kutasi1, Diana 

Militaru1, Mariela Sanda Militaru1,3 
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Sindromul O’Donnel-Luria-Rodan (ODLURO) este o tulburare de dezvoltare 

psihomotorie cu transmitere autosomal dominantă. Apare mai frecvent la băieți în timpul 

primului deceniu de viață și este asociat cu întârziere în dezvoltare, hipotonie, QI scăzut, 

comportament tipic tulburării de spectru autist, epilepsie, comunicare verbală deficitară, 

agresivitate, dismorfie facială, displazii scheletale și simptome gastrointestinale variate. 

Deși au fost documentate puține cazuri, se pare că spectrul fenotipului poate varia, în 

special între cele două sexe biologice.  

Vom detalia cazul al unui pacient de sex masculin în vârstă de 5 ani care a fost 

diagnosticat cu ODLURO, entitate confirmată prin analiza moleculară complexă (WES) 

care a relevat prezența unei mutații cu semnificație potențial patogenă la nivelul genei 

KMT2E. Varianta raportată la pacient a fost identificată și la tată, care prezintă un spectru 

fenotipic de tip autist înalt funcțional. 

Cazul de față, este primul raportat în România, fiind printre puținele cazuri 

diagnosticate în lume. De asemenea, mutația identificată, nu a mai fost identificată în 

asociere cu fenotipul caracteristic și prezintă particularitățile variantelor dominante cu 

penetranță și expresivitate variabile evidențiate și în cazul de față.  

 

SINDROMUL MOWAT-WILSON – O PATOLOGIE ÎN CURS 

DE COMPLETARE 
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Introducere. Sindromul Mowat-Wilson (SMW) este o afecţiune genetică rară, 

autozomal dominantă. Este cauzat de mutaţii în gena ZEB2 (responsabilă de formarea unui 

factor de transcripţie cu rol în dezvoltarea ţesutului nervos, tractului digestiv, cordului şi 

a altor structuri), iar manifestările clinice includ dizabilitate intelectuală, întârziere în 
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dezvoltare, megacolon congenital, anomalii congenitale multiple, convulsii şi un 

dismorfism craniofacial caracteristic. Incidenţa este necunoscută, în prezent fiind 

raportate aproximativ 300 de cazuri în literatură. 

Material şi metodă. Pacienta noastră are 4 ani şi s-a născut după o sarcină fără 

complicaţii. Nu prezintă antecedente heredocolaterale semnificative, iar primele semne 

au fost observate la vârsta de 7-8 luni (întârziere în dezvoltarea psihomotorie). La 

consultaţia de genetică medicală (1 an) a fost observat dismorfismul facial, iar la vârsta 

de 3 ani au apărut crizele convulsive tonice generalizate. IRM cerebral efectuat la vârsta 

de 3 ani a arătat o anomalie de semnal focală, în plajă la nivelul substanţei albe profunde 

şi subcorticale frontal de partea stângă, posibil congenitală. 

Rezultate şi discuţii. Testările genetice iniţiale, respectiv MLPA pentru sindromul 

Rett şi arrayCGH, au fost negative. Ulterior, a fost efectuat un panel NGS pentru epilepsie, 

fiind identificată o variantă patogenă în gena ZEB2 (c.1027 C>T, p.Arg343). Astfel, a fost 

stabilit diagnosticul de sindrom Mowat-Wilson. De asemenea, în urma testării NGS au 

fost descoperite două variante cu semnificaţie incertă (în genele NPRL3 şi RELN). 

Concluzii. Apariția mutației în acest caz este probabil un eveniment sporadic, 

părinții fetiței nefiind afectați. În ceea ce priveşte această afecţiune rară, probabil 

subdiagnosticată, cu incidenţă necunoscută şi prezentare clinică heterogenă, corelaţiile 

genotip-fenotip pentru varianta c.1027 C>T (p.Arg343) din gena ZEB2 ar putea contribui 

la o mai bună înţelegere a patologiei şi la un management adecvat pentru pacienţi. 

Cuvinte-cheie: sindrom Mowat-Wilson, dizabilitate intelectuală, dismorfism 

craniofacial, NGS, ZEB2. 
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Sindromul Kartagener este o afecțiune genetică rară cu transmitere autosomal 

recesivă care face parte din grupul ciliopatiilor primare.  

Vom prezenta cazul unui adolescent în vârstă de 14 ani, cu triada caracteristică: 

patologie rinosinusală cronică, afectare pulmonară cu bronșectazii și situs inversus 

complet. Din antecedentele heredo-colaterale menționăm bunicul matern cu dextrocardie. 

Cu toate că majoritatea pacienților cu sindrom Kartagener sunt simptomatici în primii 2 

ani de viață, pacientul nostru a fost diagnosticat mult mai târziu, odată cu instalarea 

dispneei progresive cu fatigabilitate în asociere cu rinosinuzite și otite recurente, tratate 

conservator. La recomandarea medicului genetician, pacientul a efectuat testarea specifică 

pentru dischinezii ciliare primare și sindroame care fac subiectul diagnosticului diferențial 

al acestora, fiind identificate 2 mutații patogene diferite la nivelul genei DNAI. Statusul 

heterozigot compus confirmă diagnosticul etiologic și particularitățile moleculare ale 

celor variante identificate explică fenotipul variabil al pacientului.  

Testarea moleculară extinsă presupune analiza concomitentă poligenică și permite 

diagnosticul etiologic dar și diagnosticul diferențial pentru multe afecțiuni monogenice 

rare, având valoare incontestabilă în ceea ce privește managementul multidisciplinar al 

pacientului și consilierea genetică familială.  

Roxana Popescu,1,2, Monica Pânzaru1,2, Lăcrămioara Butnariu1,2, Irina Nucă1,3 , Eva 

Cristiana Gavril,1,3, Lavinia Caba1,4, Setalia Popa1, Eusebiu Vlad Gorduza1,5, Cristina 

Rusu12 
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mamei și a copilului. 
2. Spitalul clinic de urgență pentru copii ”Sf. Maria” Iași  
3. S.C. Investigații Medicale PRAXIS SRL 
4. Spitalul clinic de urgență”Sf. Spiridon” Iași  
5. Spitalul clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Cuza Voda” Iași  

 

Introducere: Mutațiile genei CYP21A2 care codifică enzima 21-hidroxilază 

determină peste 90% din cazurile de hiperplazie suprarenală congenitală (CAH). În 

aproximativ 20% din cazuri au fost raportate deleții mari la nivelul genei. MLPA 

(multiplex ligation-dependent probe amplification ) reprezintă o metodă eficientă și 

convenabilă de detecție a variațiilor numărului de copii la nivelul genei CYP21A2. 
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Revershibridiazarea pe strip are avantajul de a pune în evidentă mutații frecvente  în status 

heterozigot sau homozigot.  

Material și metodă: Au fost evaluate 13 cazuri cu suspiciune de CAH. S-au 

comparat două tehnici de diagnostic molecular, respectiv  MLPA (MRC Holland) și 

revershibridizare pe strip cu kitul CAH ViennaLab, care evaluează 11 mutații, 8 diferite 

de MLPA.   

Rezultate și discuții:  Combinația celor două tehnici a permis identificarea de 

deleții/mutații la nivelul genei CYP21A2 în 7 cazurii. Acestea au fost reprezentate de 

deleția întregii gene (două cazuri), mutațiile I2G,  Q318X, SNP113, del8nt, P30L în 

diferite combinații, cu prezența a una sau două copii genice. Vizualizarea numărului de 

copii  ale pseudogenei prin MLPA permite aprecierea mecanismului patogenic. 

Concluzii Studiul nostru demonstrează utilitatea diagnostică a MLPA în combinație 

cu revershibridizarea pe strip pentru diagnosticul pacientilor cu CAH și aprecierea 

mecanismului patogenic.  

 

ASPECTE NEUROLOGICE ÎN SINDROMUL LOUIS-BAR LA 

COPIL 
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Sindromul Louis-Bar sau sindromul ataxie-telangiectazie este o boală ereditară rară, 

cu transmitere autosomal recesivă, determinată de un defect al metabolismului ADN, gena 

responsabilă (gena ATM) fiind localizată pe brațul lung al crs.11 (11q22-23). Tabloul 

clinic se caracterizează prin manifestări neurologice, telengiectazii oculo-cutanate, deficit 

imun, infecții respiratorii recurente și valori serice crescute ale α-fetoproteinei. 

Manifestările neurologice debutează în primul an de viață prin simptome de ataxie 

cerebeloasă, dar caracterul lor progresiv se observă după câțiva ani. În evoluție la tabloul 

clinic neurologic, pe lângă agravarea sindromului cerebelos, se asociază apraxie 

oculomotorie, nistagmus, mioclonus, mișcări distonice, simptome datorate unei neuropatii 

mixte senzitivo-motorie, microcefalie, tulbur[ri cognitive. Prezenţa precoce a ataxiei 
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toracelui şi a tulburărilor motilităţii oculare, în contextul clinic particular în care apar, pot 

conduce la diagnosticul de sindrom Louis-Bar, pentru că nu se regăsesc în nici o altă 

condiţie neurologică care debutează la această grupă de vârstă. Din punct de vedere clinic 

afecțiunea  poate fi considerată un sindrom neurocutanat, dar din punct de vedere al 

prognosticului se apropie de bolile neurodegenerative, în particular de degenerescenţa 

spinocerebeloasă.  

Cuvinte cheie: sindrom Louis Bar, copil, ataxie cerebeloasă progresivă, 

telangiectazii oculocutanate 

 

GENETICA COVID – INTERACȚIUNEA GAZDĂ-VIRUS   
Eusebiu Vlad Gorduza   

 

Disciplina de Genetică Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. 

Popa”, Iași, Romania 

 

La sfârșitul anului 2019 a fost identificată o formă particulară de pneumonie 

determinată de un coronavirus, numit SARS CoV-2. WHO a declarat infecția SARS CoV-

2 ca pandemie. Numai trei Coronavirus - SARS, MERS și COVID-19 – determină forme 

severe de boală la om. La microscopul optic virusul are aspect de sferă cu țepi. Genomul 

Coronavirus este de tip ARN și este unul din cele mai mari genomuri virale (~30 kilobaze 

ceea ce favorizează apariția de noi mutații). Unele gene codifică proteine structurale (spike 

[S], envelope [E], membrane [M] și nucleocapsid [N]) în timp ce altele codifică proteine 

necesare altor activități). Fixarea virusului la celula gazdă se face pe receptorul ACE2 în 

prezența proteazei TMPRSS. După intrarea în celulă sunt sintetizate proteinele non-

structurale și apoi proteinele: S, E, M și N. Virusul  matur este eliberat în spațiul 

extracelular prin exocitoză. SARS CoV-2 are o rată de letalitate de 2.3%, mai mare însă 

la bătrâni sau la pacienții ventilați mecanic. Debutul COVID-19 este insidios, prin infecție 

respiratorie superioară ce evoluează spre pneumonie severă, în corelație cu numărul mare 

de receptori ACE2 pulmonari. În plus, simptomatologia neurologică este frecventă, 

precum și tendința la coagulare prin inflamație excesivă. Răspunsul gazdei este corelat cu 

polimorfisme genetice în genele MHC/HLA, CCR5, ACE2, TMPRSS2 sau ale catepsinei 

lizozomale. Confirmarea prezenței SARS CoV-2 impune metode moleculare: RT-PCR, 

CRISPR sau mNGS. Terapiile de interes vizează blocanți ai receptorilor virali, anticorpi 

monoclonali sau inhibitori genici. De asemenea, au fost dezvoltate vaccinuri peptidice de 
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fixare la epitop sau vaccinuri contra unor proteine virale. În ciuda progreselor din ultimii 

doi ani, în cazul SARS-CoV-2 rămân multe întrebări fără răspuns.  

 

ARN-UL CIRCULAR – FASCINAȚIA CERCULUI 
Lavinia Caba, Monica-Cristina Pânzaru, Roxana Popescu, Cristina Rusu, Eusebiu Vlad 

Gorduza 

 

Disciplina de Genetică Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. 

Popa”, Iași, Romania 

Autor corespondent: lavinia.caba@umfiasi.ro 

 

ARN-ul circular (ARNcirc) reprezintă o clasă distinctă de ARN necodant, puternic 

conservat în timpul evoluției. Se caracterizează printr-o stabilitate crescută și expresie 

dependentă de țesuturi sau perioadă de dezvoltare. Principalul mecanism de producere 

este reprezentat de backsplicing. Din peste 70% din genomul uman se formează diverse 

molecule de ARN cu rol în menținerea homeostaziei tisulare și în procesele 

fiziopatologice. Este considerată o moleculă funcțională cu roluri în transcripție și 

splicing, sechestrarea ARN micro, modularea interacțiunilor proteină-proteină. 

Moleculele de ARNcirc sunt implicate în procesele esențiale precum apoptoză, ciclul 

celular și proliferare. Datorită rolului reglator în mecanismele unor boli (inclusiv cancere) 

a fost studiat rolul lor ca biomarker sau țintă terapeutică în aceste boli. Vom prezenta 

importanța ARN-ului circular în diverse tipuri de cancere și alte boli rare (imunodeficiențe 

combinate, sindrom Wiskott-Aldrich, boala Moyamoya etc). Utilizarea circRNAs ca 

biomarkeri reprezintă încă un pas spre medicina 5P - personalizată, preventivă, predictivă, 

participativă, de precizie. 

 

VIAȚA FĂRĂ CULOARE - PERSPECTIVE GENETICE 
Plăiașu Vasilica1  

 
1Centrul Regional de Genetică Medicală București INSMC Alessandrescu-Rusescu 

vasilica.plaiasu@gmail.com 
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Vederea culorilor din spectrul luminii este un proces complex care începe cu 

capacitatea ochilor de a răspunde la diferite lungimi de undă de lumină.  Retina conține 

două tipuri de celule receptori de lumină, numite tije și conuri, care transmit semnale 

vizuale de la ochi la creier. Tijele oferă vedere în condiții de lumină slabă. Conurile oferă 

vederea în lumină puternică, inclusiv vederea în culori. Vederea umană a culorilor este în 

mod normal tricromatică. Există trei tipuri de conuri, fiecare conținând un pigment 

specific sensibil la anumite lungimi de undă ale luminii. 

Deficiența vederii culorilor este una dintre cele mai frecvente tulburări ale vederii 

și poate fi împărțită în forme congenitale și dobândite și afectează până la 8% dintre 

bărbați și 0,5% dintre femei - diferența de prevalență reflectă faptul că cele mai comune 

forme de deficiență congenitală a vederii culorilor sunt moștenite într-o manieră recesivă 

legată de X. 

Anumite forme rare de deficiență congenitală a vederii culorilor duc și la deficiențe 

vizuale profunde. Deficiența congenitală a vederii culorilor rezultă din mutații genetice 

care afectează expresia fotoreceptorilor normali ai conurilor. Ele sunt, în general, 

clasificate în funcție de gravitate și după tipurile de conuri afectate. 

Afecțiunile vederii colorate au diferite cauze: bolile genetice moștenite, alte 

afecțiuni dobândite, anumite medicamente (chloroquine), toxice chimice (solvenți 

organici), vârsta. 

Mutațiile genelor OPN1LW, OPN1MW și OPN1SW provoacă forme de deficiență a 

vederii culorilor cu transmitere legată de cromozomul X (OPN1LW, OPN1MW), respectiv 

autozomal dominantă (OPN1SW). 

Acromatopsia este o cauză congenitală rară a pierderii vederii din cauza disfuncției 

izolate a fotoreceptorilor conurilor. Cele mai frecvente mutații genetice intereseaza genele 

CNGA3, CNGB3, GNAT2, PDE6H, PDE6C sau ATF6. 

Deficiența vederii colorate îl plasează pe pacient într-un dezavantaj clar atunci când 

efectuează anumite sarcini vizuale obișnuite: alegerea și pregătirea hranei, a 

medicamentelor, grădinărit, sport, conducerea unei mașini sau selectarea hainelor. 

 

GENETICA INTOLERANȚEI LA LACTOZĂ - UN MODEL DE 

SELECȚIE NATURALĂ CU AVANTAJ SELECTIV 
Marius Bembea 1,2, Kinga Kozma1,2, Oana Iuhas2, Codruța Petcheși1, Corina Nagy2, 

Ileana Cozman1, Alina Sklerniacof 2, Claudia Jurca1,2 

 



37  
 

 
 
           

1.Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie 
2. Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu”, Oradea 

 

Autor corespondent: bembea13@yahoo.com  

 

Introducere. Observația empirică distinge în populație 2 categorii: indivizi la care 

capacitatea de digestie a lactozei scade odată cu înțărcarea copilului (cca ¾ din populație) 

și indivizi care păstrează această capacitate (cca ¼ din populație). Progresele în tehnicile 

de genetică moleculară explică, azi, modul în care s-au conturat cele 2 categorii de-a 

lungul istoriei milenare a omului.  

Obiectivele acestei lucrări sunt: (1) o trecere în revistă a datelor actuale privind 

clasificarea și substratul genetic al formelor clinico-genetice ale intoleranței la lactoză și 

(2) o perspectivă istorică a intoleranței la lactoză, ca model de selecție naturală cu avantaj 

selectiv pentru evoluția umană.  

Material și metode. Au fost consultate și recenzate materiale documentare (cărți, 

publicații, articole) din domeniile genetică medicală, genomică, genetica populațiilor, 

pediatrie, neonatologie, gastroenterologie, nutriție, antropologie, ș.a.  

Rezultatele sunt prezentate, sintetic, pe cele 2 obiective stabilite, reliefând 

contribuția esențială a testelor genetice în mai buna cunoaștere a bolii sub aspectul 

nosologic, etiopatogenetic, terapeutic, evolutiv, antropologic și al sfatului genetic.  

Concluzii. Descifrarea genomului uman a permis stabilirea relației genotip-fenotip 

în una din cele mai răspândite boli de pe glob precum și demonstrarea modului în care 

selecția naturală cu avantaj selectiv a marcat evoluția acestei boli. 

Cuvinte cheie: lactoza, lactaza, selecție naturală 

 

 

EXPERIENȚA CENTRULUI REGIONAL DE GENETICĂ 

MEDICALĂ IAȘI ÎN RAS-OPATII 
Roxana Popescu (1,2), Ruxandra Aanicăi (2), Monica Pânzaru (1,2), Lăcrămioara 

Butnariu (1,2), Cristina Rusu (1,2) 

(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T Popa” Iași, Disciplina Genetică 

Medicală; 
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(2) Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sf Maria” Iași, Centrul Regional de 

Genetică Medicală Iași; 

 

RAS-opatiile reprezintă un spectru clinic determinat de o rețea de gene implicate în 

calea dezvoltării RAS/MAPK. Spectrul neuro-cardio-facio-cutanat include entități clasice 

precum sindroamele Noonan, Costello, LEOPARD, cardio-facio-cutanat sau 

neurofibromatoza tip 1, dar și entități mai rare. Prezentăm experiența noastră de peste 35 

ani în domeniu pentru a ilustra evoluția strategiilor de diagnostic în timp. Sunt luate în 

discuție semnele clinice evocatoare pentru spectru, dar și cele care fac diferența între 

entități, precum și cele sugestive pentru cele mai frecvente gene implicate. Datele teoretice 

sunt completate cu prezentări de pacienți din cazuistica proprie, cazurile fiind descrise în 

dinamică pentru ilustrarea schimbării tabloului clinic în timp.  

În concluzie, prezentăm experiența noastră în domeniul RAS-opatiilor pentru a 

facilita recunoașterea cazurilor în practică și pentru a prezenta planul nostru de 

management al familiilor afectate.   

 

MLPA GENETIC TESTING: AVAILABLE KITS AND 

POSITIVE CASES, AN UPDATE AT CRGM DOLJ 
 

Mihai Gabriel Cucu1,2, Andrada Maria Gheorghe1,2, Adela Cucu1,2, Adina Maria 

Dragos1,2, Mihai Ioana1,2. 

 

1 – Human Genomics Laboratory,  University of Medicine and Pharmacy of Craiova 

2 – Regional Centre of Medical Genetics Dolj (CRGM Dolj), County Clinical 

Emergency Hospital of Craiova  

 

Introduction: The Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification technique, 

or MLPA, is a multi-target PCR based method able to simultaneously detect structural 

abnormalities for up to 50 different genomic DNA or RNA sequences, in a single PCR-

based reaction. MLPA is a quick and reliable technique to identify inherited or acquired 

DNA copy number changes, as well as to investigate the methylation status of DNA 

sequences. 
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Material and Method: At CRGM Dolj we investigate samples coming from 

patients with known genetic conditions in their families or with clinical features that point 

towards a genetic disorder. We processed more than 560 samples from different types of 

tissue. The investigations were performed using the SALSA MLPA probemixes and 

SALSA MLPA Reagent kits.  

Results: The detection rate for genetic disorders in postnatal diagnosis was 19.1%. 

Among the diseases diagnosed in our center we name: Williams-Beuren Syndrome, 

Fragile X Syndrome, Neurofibromatosis Type I, 1p36.32->1p36.33 deletion, Duchenne 

Muscular Dystrophy, Spinal Muscular Atrophy, Charcot–Marie–Tooth disease, DiGeorge 

Syndrome, 22q11 duplication, Down Syndrome, 15q13.3 microdeletion/ 

microduplication syndrome, 16p11.2 deletion syndrome, GRIN2B-Related 

Neurodevelopmental Disorder. 

Discussions: MLPA is a fast and robust molecular analysis technique that can be 

used to detect a wide variety of structural abnormalities in genomic DNA. The results, 

however, should always be confirmed through other methods and not all deletions and 

duplications detected by MLPA are pathogenic, one needing to consult the latest scientific 

literature when interpreting them. There are also limitations regarding this technique, 

namely regarding the inability to determine single nucleotide polymorphisms or 

mosaicisms. 

Genetic testing was supported through the ongoing National Health Programme 

PN.VI.3.3. 

Key words: DNA, Ligation, Probe. 

 

MOLECULAR DIAGNOSTICS THROUGH ACGH AT CRGM 

DOLJ – ACTIVITY UPDATE 
 

Ioana Streata*, Alexandru Cărămizaru*, Andrei Pirvu*, Simona Serban-Șoșoi*, 

Alexandra Dumitra*, Ovidiu Voican*, Anca Lelia Costache*, Răzvan Pleșea*, Mihai 

Cucu*, Monica – Laura Cara*, Ana Maria Buga*, Amelia-Mihaela Dobrescu*, Florin 

Burada*, Mihai Ioana* 

 

*CRGM Dolj; Human Genomics Laboratory-University of Medicine and Pharmacy 

Craiova, Craiova, Romania 
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Introduction: Molecular testing has become a key part in the diagnosis and 

management of patients with unexplained global development delay (GDD)/ intellectual 

disability (ID), autism spectrum disorders (ASD) or multiple congenital anomalies 

(MCA). One of the most important breakthroughs is represented by arrayCGH (aCGH), a 

technique which can identify a large number of copy number variants (CNVs). aCGH has 

proven to be useful in detecting CNVs associated with non-syndromic and, most 

importantly, syndromic unexplained GDD/ID, MCA or epilepsy. 

Materials and methods. Between 2016 and 2021, 630 Romanian patients 

diagnosed with unexplained GDD/ID, MCA and /or epilepsy were assessed through 

aCGH at CRGM Dolj. Genomic DNA was isolated and purified from peripheral venous 

blood using the Wizard Genomic DNA Purification Kit Protocol from Promega. Array-

CGH assessment was performed with three types of microarrays: Agilent SurePrint G3 

CGH ISCA v2 8x60K microarrays, Agilent SurePrint G3 CGH ISCA v2 4x180 k CGH + 

SNP microarrays (Agilent Technologies Inc., US) and CytoSure ISCA V2 CGH 8x60K 

[Oxford Gene Technology (Operations) Ltd]. 

Results. Assessment through array-CGH identified pathogenic or possible 

pathogenic CNVs in 160 patients (25. 4%).  

Discussions and conclusions. Considering our results, as well as the data known 

from literature, we can confirm that aCGH has a high detection rate for CNVs in patients 

with syndromic GDD/ID, MCA and /or epilepsy. However, there are still many clinical – 

molecular correlations to be made, as the CNVs found are not frequently repeated. aCGH 

remains an important intermediary technique for patients with unexplained GDD/ID, 

MCA and /or epilepsy. 

ArrayCGH testing is supported through the ongoing National Health Programme 

PN.VI.3.3. 

Key-words: Array-CGH, genotype, phenotype, global development delay, multiple 

congenital anomalies 

 

FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF SEVEN MISSENSE 

VARIANTS IN CALCIUM SENSING RECEPTOR GENE (CASR)  
Apetrei Andreea1, Richard Nicolas1, Justine Bachetta2, Allouche Stéphane3, Lemoine 

Sandrine4, Dubourg Laurence4, Mauras Mathilde2, Dudognon Danae5, Bourjault 

Caroline6, Fontaine Paul1, Resbeut Antoine1,Groso Anthony1, Gruchy Nicolas1, Molin 

Arnaud1 
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 The human calcium-sensing receptor (CaSR) is a G-protein-coupled receptor that 

signals via intracellular calcium (Ca2+i) mobilization and mitogen-activated protein kinase 

(MAPK) pathway to regulate extracellular calcium (Ca2+e) homeostasis. The key role of 

the CaSR in Ca2+e homeostasis has been demonstrated by the identification of loss- or 

gain-of-function CASR gene mutations that lead to different calcium diseases, familial 

hypocalciuric hypercalcemia type 1 (FHH1) or autosomal-dominant hypocalcemia 

(ADH), respectively. 

 In the present study, we analyzed the CASR gene in 10 patients from 7 unrelated 

families presenting abnormalities of the mineral metabolism. The sequencing of CASR 

gene was performed on genomic DNA obtained from peripheral leukocytes. Seven 

heterozygous missense genetic variants were identified: c.85A>G p.(Lys29Glu) in an 

ADH family, c.134C>A p.(Ala45Glu) in a patient presenting nephrolithiasis and 

hypercalciuria, c.482A>G p.(Tyr161Cys), c.1712G>A p.(Cys571Tyr), c.2478C>G 

p.(Ile826Met), c.2602T>G p.(Tyr868Asp) and c.2629A>G p.(Asn877Asp) in 5 different 

FHH1 families. In order to study their effect on the CaSR's function, the 7 variants were 

induced by site-directed mutagenesis into a wild-type (WT) CaSR-expressing plasmidic 

vector. Human embryonic kidney HEK293 cells were transfected with either the WT, the 

variant or cotransfected with both CaSR-containing vectors. We conducted 2 luciferase 

reporter gene assays using NFAT and SRE response elements to measure the 2 major 

CaSR-associated pathways, Ca2+i mobilization and MAPK activity, in response to the 

variation in Ca2+e concentration. 
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 The functional assays showed that cells transfected with Lys29Glu had a 

significant increase in the response to Ca2+e in comparison with WT alone, suggesting a 

gain-of-function effect on CaSR. Tyr161Cys, Cys571Tyr, Ile826Met, Tyr868Asp and 

Asn877Asp variants had a significant decrease in the response to Ca2+e in comparison 

with the WT-transfected cells. These results suggest that the 5 variants downregulate 

CaSR-mediated intracellular and MAPK signaling, consistent with a loss-of-function 

effect on CaSR. The functional assays on the Ala45Glu variant showed that the signaling 

function of CaSR is not altered. 

 We report 5 inactivating missense CASR variants in 5 families affected by FHH1, 

an activating missense CASR variant in an ADH family and a variant that had probably 

no impact on CaSR function. Our work enlarged the spectrum of pathogenic variants of 

CASR gene. 

 

VARIANȚII ALE NUMĂRULUI DE COPII (CNV) DETECTATE 

LA COPII CU ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLTAREA 

NEUROPSIHOMOTORIE/DIZABILITATE INTELECTUALĂ ȘI 

ANOMALII CONGENITALE MULTIPLE: UTILITATEA 

DIAGNOSTICĂ A TEHNICII MLPA 
Alina Bogliș1,2, Florin Tripon2,3, Adriana Stela Crișan2,3, Beata Balla2, Ana-Maria Soare1, 

Nadina Vișan1, Claudia Bănescu1,2,3 
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Introducere: Tehnica multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) – 

amplificarea multiplex cu probe de înaltă specificitate a regiunii de interes – a câstigat 

popularitate în țările în curs de dezvoltare pentru diagnosticarea și managementul 

pacienților cu întârziere în dezvoltarea neuropsihomotorie/dizabilitate intelectuală și 

anomalii congenitale multiple asociate. Scopul studiului nostru a fost să identificăm 

variațiile numărului de copii (CNV), de tipul microdeleții și microduplicații, la pacienții 

mailto:alinaboglis@gmail.com
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pediatrici cu întârziere în dezvoltarea neuropsihomotorie/dizabilitate intelectuală și 

anomalii congenitale multiple folosind tehnica MLPA. 

Material și metodă: Analiza MLPA (folosind kituri specifice pentru întârziere în 

dezvoltarea neuropsihomotorie/dizabilitate intelectuală Salsa® MLPA® P064, P245, 

P036, P070 și P297) a fost utilizată pentru detectarea CNV-urilor la 163 de pacienți 

pediatrici incluși în acest studiu. De asemenea, s-a efectuat și analiza citogenetică 

convențională. 

Rezultate și discuții: S-au identificat CNV-uri la 24 pacienți (14,72%), dintre care 

5 cazuri cu microduplicații localizate în regiunile cromozomiale 11q25, 17q12, 19p13.3, 

21q11.2 și 22q11.21 și microdeleții în 19 cazuri care implică următoarele regiuni 

cromozomiale 1p36.33, 1q21.1, 4p, 5p, 7q36.3, 8p23.3, 9p24.3, 10p15, 10q26.3, 15q26.3, 

22q13, 16p12.2, 17p13.3, 18q21.2, 19p13.3 și regiunea 21q11.2. Alte modificări 

evidențiate sau fost interpretate ca posibile polimorfisme sau mutații punctiforme, fiind 

necesară confirmarea acestora printr-o altă tehnică moleculară. Cariotipul a fost normal 

la toți pacienții, cu excepția unui caz care a prezentat un cromozom marker. 

Concluzii: Tehnici moleculare suplimentare vor confirma rezultatele studiului 

noastru, vor oferi o etiologie mai precisă, respectiv o consiliere genetică corespunzătoare 

pentru acești pacienți. 

Mulțumiri: Această lucrare a fost susținută de grantul intern al Universității de 

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, CIGCS, 

nr. contract 615/6/17.01.2019. 

Cuvinte cheie: întârziere în dezvoltarea neuropsihomotorie; dizabilitate 

intelectuală; anomalii congenitale multiple; MLPA; CNV. 

 

ANALIZA MLPA ÎN DIAGNOSTICUL MOLECULAR AL 

DEFICITULUI DE 21-HIDROXILAZĂ – AVANTAJE ȘI 
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Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) este o tehnică 

dezvoltată pentru a evidenția variații ale numărului de copii pentru câteva gene umane. 

Diagnosticul molecular în hiperplazia adrenală congenitală datorată deficitului de 21-

hidroxilază (21-OHD) este complicat din cauza recombinărilor genetice dintre gena 

normal activă CYP21A2 și pseudogena CYP21A1P cu care are omologie de secvență de 

95%. Deleția completă sau parțială a genei, combinată cu deleția pseudogenei, precum și 

evenimentele de conversie genetică ce transferă mutațiile inactivatoare de pe pseudogenă 

pe genă se pot datora crossing over-ului inegal din meioză. Analiza MLPA pentru 

identificarea delețiilor/duplicațiilor și a câtorva mutații punctiforme este esențială pentru 

un diagnostic complet în 21-OHD. Prezentăm o serie de cazuri la care am efectuat analiza 

MLPA cu kit-ul P050-C1 SALSA MLPA (MRC Holland), subliniind avantajele precum 

și dificultățile și limitările acestei proceduri în diagnosticul molecular de precizie al 

21OHD.  

 

HIPERCOLESTEROLEMIILE FAMILIALE   
Costela Lăcrimioara Șerban 1, Adela Chiriță - Emandi 2,3, Maria Puiu 2,3 
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Hipercolesterolemia familială (HF) este cea mai frecventă boală metabolică 

moștenită. Scopul nostru este de a prezenta un caz tipic didactic de HF, care este urmărit 

de la descoperirea clinică, la diagnosticul molecular și ajustarea terapeutică, făcând în 

același timp o recenzie de literatură. HF este cel mai frecvent cauzată de variante patogene 

în gena LDLR, care codifică receptorul LDL. Peste 1200 de tipuri diferite de mutații au 

fost descrise în gena LDLR. Mai rar, în patogenia HF pot fi implicate variante patogene 

în alte gene care codifică proteinele implicate în metabolismul colesterolului sau în funcția 

și procesarea LDLR, cum ar fi APOB și PCSK9. Deși au fost descrise si forme 
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homozigote, care au o prezentare clinică mult mai severă, majoritatea cazurilor sunt 

heterozigote. Ca și criterii de diagnostic se folosesc nivelului crescut al colesterolului LDL 

la vârstă tânără și antecedentele familiale de hipercolesterolemie sau boală 

cardiovasculară sau deces prematur. Deși testarea genetică nu este esențială pentru 

diagnostic, dar găsirea unei variante cauzale în oricare din genele implicate în 

metabolismul colesterolului, poate fi folosită în pronostic și terapie, deoarece severitatea 

clinică depinde atât de gena cât și de varianta patogenă. În familiile pacienților cu variante 

patogene se recomandă screeningul familial pentru depistarea purtătorilor și instituirea 

precoce a măsurilor preventive și chiar a terapiei, uneori încă din stadiul asimptomatic. 

Terapia îmbunătățește semnificativ supraviețuirea fără boala cardio-vasculară și 

longevitatea. Prima linie terapeutică este reprezentată de statine, care adesea în 

monoterapie nu produc efecte semnificative clinice, fiind necesară suplimentarea 

medicației cu ezetimib, sechestranți acizilor biliari sau inhibitori PCSK9 și alte terapii.  
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Introducere: Mutaţiile în gena distrofinei produc un spectru de afecţiuni cu 

manifestări de severitate diferită: distrofiile musculare Duchenne, Becker şi 

cardiomiopatia dilatativă 3B. Identificarea mutaţiei orientează diagnosticul şi permite 

identificarea unor posibile soluţii terapeutice. Studiul nostru evaluează frecvenţa 

diferitelor mutaţii la un grup de pacienţi din zona de Nord-Est a României. 
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Material și metodă: 55 de pacienţi din Centrul Regional de Genetică Medicală Iaşi 

cu semne clinice şi paraclinice  sugestive de distrofinopatie au fost investigaţi genetic 

initial  prin MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification - MRC Holland 

P034 şi P035). La 5 pacienţi nu s-au detectat modificări prin MLPA şi s-a recurs la 

secvenţierea genei (NGS – DMD Mastr assay – Multiplicom) în cadrul colaborărilor cu 

alte centre. Ulterior, mamele a 37 de pacienţi cu deleţii/duplicaţii au fost investigate prin 

MLPA. 

Rezultate și discuții:  Din cei 55 de pacienţi 50 (90,9%) au prezentat deleţii sau 

duplicaţii mari, iar 5 (9.09%) au prezentat modificări punctiforme: 3 mutaţii nonsens, o 

inserţie cu decalarea cadrului de lectură şi o mutaţie intronică. Majoritatea cazurilor 

confirmate prin MLPA au fost deleţii (42/50), ponderea duplicaţiilor fiind redusă (8/50). 

Conform “regulii cadrului de lectura” 29/50 (58%) se încadrau în forma severă Duchenne, 

iar 21/50 asociau forma Becker, dar clinic au existat şi excepţii. Majoritatea deleţiilor/ 

duplicaţiilor s-au situat în regiunile mutaţionale “fierbinţi”: 32/50 au inclus exonii 44, 45, 

50 şi 13/50 exonii 2-7. 17/55 (30,9%) din pacienţi se încadrează în categorii cu terapie 

existentă sau în stadiu de cercetare clinică: 14 cazuri sunt candidaţi pentru omiterea 

includerii exonilor 51, 45, 53 şi 44, iar 3 pentru ataluren. Din cele 37 de mame testate, 28 

erau heterozigote (75,67%). 

Concluzii: Testarea genetică în cazul pacienţilor cu distrofinopatii este esenţială 

pentru încadrarea diagnosticului, iniţierea precoce a terapiei în anumite categorii şi 

acordarea sfatului genetic.  

 

DISPLAZII  SCHELETICE LETALE 
Lacramioara Ionela Butnariu, Setalia Popa 

 
. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

 

Displaziile scheletice (DS) sau osteocondrodisplaziile reprezintă un grup heterogen 

care include peste 450 de afectiuni ereditare caracterizate prin dezvoltarea anormală a 

oaselor si cartilajelor, care determină o gamă largă de fenotipuri de severitate variabilă, 

de la forme severe letale  perinatale, până la forme cu usoare-moderate cu hipostatură.  

Existența suprapunerilor fenotipice clinice, radiologice și chiar moleculare cu  disostozele 

(tulburări genetice caracterizate prin anomalii la un singur oas sau la un grup de oase),  

pot crea dificultăți de diagnostic.  
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DS au o frecventa de aproximativ 1/5.000 de nașteri, unele dintre ele fiind letale. 

Manifestările fenotipice sunt extrem de diverse și asociază cel mai frecvent, anomalii ale 

coloanei vertebrale și ale membrelor și hipostatură disproportionată, alături de anomalii 

musculare, tulburări ale auzului și de vedere și disfunctii neurologice, respiratorii, 

cardiace și renale.  

Etiologia DS este heterogenă și este reprezentată de mutații monogenice ale genelor 

implicate in dezvoltarea scheletului si a cartilajelor. Progresele recente în tehnologiile 

genetice au contribuit la identificarea bazei moleculare în peste 350 dintre aceste afectiuni, 

permitand pe de o parte, intelegerea mecanismelor patogenice complexe, dar și 

posibilitatea realizării unui diagnostic molecular  precoce pre sau potnatal, precum și 

acordarea corectă a sfatului genetic in familiile cu risc genetic crescut, aspect important 

mai ales in forme severe, letale.  

Lucrarea isi propune trecerea in revistă a formelor clinice de DS letale, a 

problemelor de diagnostic legate de suprapunerile fenotipice, insistând asupra importantei 

diagnosticului precoce și a sfatului genetic, deosebit de importante in special in formele 

letale. 

Cuvinte cheie: displazii scheletice letale, heterogenitate genetică și fenotipică, 

diagnostic prenatal. 
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Introducere: Hipercolesterolemia familială (HF) este o boală metabolică genetică 

cu moștenire autosomal dominantă (AD). 

Prezentare clinică: Prezentăm 3 pacienți cu profil lipidic modificat și istoric 

familial pozitiv pentru hipercolesterolemie. 

Cazul 1: pacient de 32 de ani cu obezitate de gradul 1, diagnosticat cu HF la 24 de 

ani. 

Cazul 2: pacient de 40 de ani supraponderal, diagnosticat cu HF la 25 de ani. 

Cazul 3: pacient de 29 de ani, cu greutate normală, diagnosticat cu HF la 10 ani și 

tratat cu rosuvastatină în adolescență. La momentul consultației avea Dislipidemie IIA, 

hepatosteatoză și plăci aterosclerotice carotidiene. 

Material și metodă: Evaluarea clinică, consilierea genetică și testarea ADN pentru 

un panel de gene asociate cu HF, folosind Next-Generation Sequencing (NGS), au fost 

efectuate la toți cei trei pacienți. 

Rezultate și discuții: Cazul 1: O variantă heterozigotă patogenă a fost identificată 

în gena LDLR cu transmitere AD. Această mutație a mai fost raportată la pacienții cu HF 

și se consideră că poate afecta funcția proteinelor LDLR, După cunoașterea rezultatului 

său s-a realizat testare familială (părinți, soră și fiică), identificându-se 4 pacienți în 3 

generații. 

Cazul 2: O variantă heterozigotă cu semnificație incertă a fost identificată în gena 

APOB, dar studiile in silico arată că este „Dăunătoare” sau „Posibil dăunătoare” deci 

probabil se va reclasifica patogenă; are transmitere AD. 

Cazul 3: Două variante în heterozigoție au fost identificate în gena LIPA, realizând 

statusul genotipic heterozigot compus. Mutațiile din gena LIPA determină deficit de 

lipază a acidului lizozomal care cauzează boala de stocare a esterilor de colesterol cu 

transmitere autozomal recesivă.  

Concluzii: Testarea genetică permite stabilirea etiologiei genetice a FH și arată 

heterogenitatea genomică a bolii. Identificarea precisă a mutației este un rezultat medical 

semnificativ clinic și pune în lumină mutațiile prezente în populația românească. 

Monitorizarea medicală este necesară pentru pacienții cu HF. 

 

PROGRESE ÎN GENETICA TUMORILOR SOLIDE 

CONGENITALE  
Claudia Jurca1,2, Marius Ivașccu2, Oana Iuhas2, Kinga Kozma1,2, Codruța Petcheși1, 

Corina Nagy2, Laura Țiburcă 2, Marius Bembea 1,2 
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Cancerul se definește ca un grup de boli diferite care au ca și numitor comun 

perturbarea mecanismelor de proliferare, diferențiere și creștere celulară. Este pritntre cele 

mai frecvente cauze de deces, fiind plasat, în țările dezvoltate, pe locul doi după 

afecțiunile cardiace. În anul 1914, Theodore Boveri definea pentru prima dată bazele 

cromozomiale ale bolii canceroase. În ultimii treizeci de ani, progresele din domeniul 

geneticii au confirmat remarcabilele predicții ale lui Boveri făcute cu mai bine de 80 de 

ani în urmă. Încă înainte de clonarea genei retinoblastomului, RB1, existența unei 

componente genetice, la majoritatea, tumorilor solide ale copilăriei, era bine cunoscută. 

Datorită agregărilor tumorale familiale, prezente mult mai frecvent decât se așteptau 

cercetătorii să o găsească în mod aleator. Progresele extrem de rapide făcute în genetică, 

în special după finalizarea proiectului genomului uman, apariția și dezvoltarea 

tehnologiilor de genetică moleculară cu ajutorul cărora se pot analiza genomul uman, 

transcriptomul și proteomul celulelor normale și canceroase și, nu în ultimul rând, 

secvențierea și cartografierea întregului genom uman, au produs o adevărată revoluție în 

diagnosticul și tratamentul bolii canceroase. Patru grupuri distincte de așa numite gene ale 

cancerului au fost evidențiate: oncogenele, care promovează proliferarea celulară 

tumorală, genele supresoare tumorale, care inhibă această creștere/proliferare, genele 

antimutaționale cu rol în stabilitatea ADN-ului si genele microARN, cu rol în procesul 

postranscripțional. Până în anul 2017 erau cunoscute un  număr de 612 gene implicate în 

patogeneza cancerului. Obiectivul acestei prezentări este de a trece  în revistă actualele 

cunoștințe privitoare la pricipalele modificări genetice care apar în tumorile congenitale 

solide ale copilului.  

Cuvinte cheie: tumori solide, oncogene, gene supresoare, gene antimutaționale, gene 

microARN 

 

IMPACTUL UNOR POLIMORFISME GENETICE ÎN 

LEUCEMIA ACUTĂ MIELOIDĂ  
Florin Tripon1, Adrian Trifa2, Erzsebet Lazar1, Claudia Banescu1 
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Chiar dacă au existat progrese foarte mari în managementul clinic al pacienților cu 

leucemie acută mieloidă (LAM), la modul general, prognosticul acestora în continuare 

este unul rezervat, rata de supraviețuire fiind scăzută. Aceste lucruri demonstrează 

necesitatea continuării studiilor din domeniu în vederea identificării unor factori implicaţi 

în susceptibilitatea, prognosticul şi tratamentul LAM. 

Prin diferite studii de tip caz-control am investigat 18 polimorfisme 

mononucleotidice (SNP-uri). În fiecare studiu am inclus un număr diferit de persoane, 

fiind realizate în perioade diferite.  

Obiectivele studiilor efectuate au fost de a identifica existiența unor asocieri dintre 

anumite SNP-uri și susceptibilitatea, prognosticul, tratamentul pacienților cu LAM.  De 

asemenea,  ne-am propus să identificăm existența unor asocieri dintre SNP-urile 

investigate, alte anomalii genetice și parametrii cu semnificație clinică în LAM. Un alt 

obiectiv a fost de a evalua utilitatea multiplelor tehnici de investigare genetică și de a 

contura un protocol de testare genetică adaptat în funcție de infrastructura laboratoarelor 

din România. 

Rezultatele și concluziile studiilor vor fi prezentate în momentul conferinței.  

 

ROLUL PROTROMBINEI G20210A ȘI AL FACTORULUI V 
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Introducere: Neoplasmele mieloproliferative (NMP) negative pentru fuziunea 

BCR-ABL, sunt cunoscute pentru complicatiile lor asemanatoare și anume evenimentele 

vasculare.  Incidența complicațiilor trombotice variază între tipurile de boală. Ele apar la 

19-32% dintre pacienți cu trombocitemie esențială (TE) și la 30-41% dintre pacienţi cu 

policitemia vera (PV). Mutațiile Janus kinase 2 (JAK2) (p.V617F) și Calreticulină 

(CALR) sunt importante în geneza trombozei, deoarece prima crește, iar cea din urmă 

scade riscul de tromboză. 

Material și metodă: În studiu au fost incluși 468 de pacienți cu PV și TE. 134 

(28,63%) au avut cel puțin un episod de tromboză majoră și 334 (71,37%) nu au prezentat 

episoade vasculare. ADN-ul genomic obținut din sângele periferic a fost folosit pentru 

genotiparea factorului V Leiden și al protrombinei G20210A cu ajutorul testelor TaqMan. 

Rezultate și discuții: Nu a existat o asociere semnificativ statistică a mutațiilor 

factorului V Leiden și nici al protrombinei G20210A cu evenimentele trombotice arteriale 

și venoase majore. Mutația JAK2 V617F a fost asociată cu apariția trombozelor 

(p<0,00001), în timp ce mutația CALR nu a prezentat o asociere semnificativ statistică 

(p=1).  

Concluzii: Factorul V Leiden și protrombina G20210A nu a contribuit major la 

tromboză în grupul de studiu, dar prezența mutației JAK2 V617F a crescut riscul de 

tromboză. 

 

ABORDĂRI FILOGENETICE APLICABILE ÎN EVALUAREA 

PROGRESIEI ȘI HETEROGENITĂȚII TUMORALE 
Cosmin-Teodor Mihai 1, Mitică Ciorpac 1 
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În ciuda deceniilor de cercetare și a enormității de date rezultate, cancerul rămâne o 

problemă semnificativă de sănătate publică. Studii multiple orientate către investigarea 

cancerului utilizând tehnici moleculare aplicate la nivelul întregului genom au raportat 

diferite grade de heterogenitate genetică între tumorile primare și variantele lor târzii, 

metastazate. Cu toate acestea, discernerea modelelor de diseminare este de cele mai multe 
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ori foarte dificilă, datorită numărului limitat de pacienți și respectiv a metastazelor 

disponibile. Plecând de la gruparea subseturilor de probe până la urmărirea evoluției 

subclonale în timpul progresiei cancerului și metastazei, utilizarea filogeneticii este o 

abordare alternativă, cu un potențial uriaș. Prin urmare, utilizarea uneltelor filogenetice 

pe datele generate folosind secvențierea întregului genom și respectiv profilarea 

numărului de copii în cazul tumorilor metastatice primare facilitează atât estimarea 

istoricul evolutiv cât și evaluarea progresiei și heterogenității tumorale. Aplicațiile 

filogenetice oferă abordări rapide și robuste pentru a analiza seturi de date de dimensiuni 

mari și cu heterogenitate ridicată. Prezentul studiu oferă o privire de ansamblu privind 

metodologia, informativitatea și perspectivele abordărilor filogenetice aplicate în studiul 

heterogenității și progresiei tumorale.  

 

PROVOCARI DE DIAGNOSTIC SI SFAT GENETIC – 

SINDROMUL MEN 1. PREZENTARE DE CAZ 

Elena Emanuela Braha1, Oana Monica Popa1, Ioana Nedelcu1, Corin Badiu1,2 
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Introducere:  Sindromul de neoplazii endocrine multiple tip 1 (MEN1) este o boală 

genetică cu transmitere autosomal dominantă, caracterizată în principal prin 

adenoame/hiperplazie paratiroide, tumori pancreatice, adenoame hipofizare, la care se 

adaugă peste 20 de tumori endocrine sau non-endocrine (angiofibroame, colagenoame, 

lipoame, meningioame etc). In 80-90% din cazuri sunt raportate mutaţii patogene în stare 

heterozigotă în gena MEN1.  

Material și metodă: Prezentăm cazul unui proband în vârstă de 43 ani diagnosticat 

cu sindrom MEN1 la care anamneza familială este pozitivă: un băiat (14 ani) cu mutaţie 

în gena MEN1 (celălalt băiat este netestat, clinic aparent sănătos), mama decedată la 34 

ani (adenom hipofizar, tumoră pancreatică) 

Rezultate și discuții: Probandul este cunoscut de la vârsta de 20 ani cu lipoame 

cutanate, diaree apoasă de la 42 ani, diagnosticat la 43 ani cu tumoră malignă 

neuroendocrină corp pancreas, gastrinom, microadenom hipofizar, osteoporoză L1-L5; 

secvenţierea genei MEN1 a decelat deleţie heterozigotă c.928_974 (considerată posibil 
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patogenă – clasa 4). Aceeaşi mutaţie a fost decelată şi la unul dintre băieţii probandului, 

riscul de transmitere a mutaţiei autosomal dominante fiind de 50%. 

Concluzii: In contextul clinic şi familial considerăm mutaţia din gena MEN1 ca 

fiind responsabilă de tabloul clinic. 

Se impune recomandarea de testare genetică ţintită a celui de-al doilea fiu al 

probandului şi la sora probandului pentru a reduce timpul de diagnostic şi de tratament în 

caz de boală şi de creştere a calităţii vieţii persoanelor vizate. Raportarea unei variante 

posibil patogene reprezintă o provocare atât pentru medicul genetician, cât şi pentru 

medicul curant.  

 

IMPLICAREA MUTAȚIILOR MITOCONDRIALE ÎN 

TULBURĂRILE DE AUZ 
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Introducere: Hipoacuzia este o problemă de sănătate majoră, fiind cel mai frecvent 

deficit neuro-senzorial. Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2050 peste 

2 bilioane de persoane ar putea avea deficit auditiv. Deficiența de auz este frecventă la 

pacienții cu tulburări mitocondriale, afectând peste jumătate din toate cazurile la un 

moment dat în cursul bolii. La unii pacienți, surditatea este doar o parte a unei tulburări 

multisistemice. Hipoacuzia de cauză mitocondrială include: Sindromul Kearns-Sayre este 

caracterizat prin oftalmoplegie externă progresivă, retinită pigmentară, defecte ale 
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conducerii cardiace şi hipoacuzie și Sindromul MELAS care asociază hipostatură, 

encefalopatie, miopatie, hipoacuzie, simptomatologie gastrointestinală. 

Material și metodă: Am analizat retrospectiv 25 cazuri de hipoacuzie confirmate 

audiologic la care s-a suspectat o cauză mitocondrială, pentru a propune un algoritm de 

diagnostic. De asemenea, am raportat un pacient cu sindrom Kearns Sayre, diagnosticat 

din ADN extras din sânge, urină și raclaj bucal.  

Rezultate și discuții:  Din cele 25 cazuri de hipoacuzie: 19 aveau hipoacuzie 

neurosenzorială profundă, bilaterală, în timp ce 6 aveau hipoacuzie neurosenzorială 

ușoară-medie, bilaterală. Cazul de sindrom Kearns Sayre a prezentat o deleție de 4000-

7000 perechi de baze. Pacientul prezintă hipoacuzie neurosenzorială, în care implantarea 

cohleară a contribuit în mare măsură la calitatea vieții. 

Concluzii: Studiul nostru sugerează că hipoacuzia neurosenzorială este o 

caracteristică importantă în tulburările mitocondriale și indică faptul că implantarea 

cohleară poate fi recomandată pacienților cu sindrom Kearns-Sayre și alte tulburări 

mitocondriale. 

 

IDENTIFICAREA SURSELOR DE VARIABILITATE ALE 

RĂSPUNSULUI INFLAMATOR ÎN GUTĂ ȘI 

HIPERURICEMIE CU AJUTORUL GENETICII 

FUNCȚIONALE 
Tania O. Crișan1, Orsolya Gaal1, Medeea Badii1, Dragos Mărginean1, Andreea Mirea1 

Georgiana Cabău1, Valentin Nica1, Loredana Peca1, Marius F. Farcaș1, Ioana Hotea3, 

Cristina Pamfil3, Simona Rednic3, Ioan V. Pop1, Mihai G. Netea2, Leo A.B. Joosten1,2, 

Radu A. Popp1 

 
1 Disciplina Genetică Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, 
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Napoca Romania 
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Introducere: Stimulii metabolici sunt modulatori importanți ai inflamației în gută. 

Hiperuricemia predispune la depunerea cristalelor de urat monosodic (MSU) și, de 

asemenea, provoacă răspunsuri inflamatorii în relație cu stimularea receptorilor de tip 

TLR. Studiile genetice au identificat 28 de loci asociați cu guta, în principal pe baza 

asocierii cu hiperuricemia, în timp ce studiile curente bazate pe genetică funcțională sunt 

platforme promițătoare pentru descoperirea factorilor de risc inflamatori specifici gutei. 

Materiale și metodă: În cadrul UMF Cluj-Napoca, în perioada 2016-2020 au fost 

recrutați pentru studii funcționale 304 de voluntari normouricemici, 175 de voluntary cu 

hiperuricemie asimptomatică și 318 pacienți cu gută. 50 de pacienți cu gută și 

hiperuricemie necontrolată au fost incluși într-un sub-studiu de urmărire pe parcursul a 12 

luni de tratament hipouricemiant. Probe biologice au fost recoltate pentru determinări 

plasmatice prin ELISA și analiză proteomică (Olink), celulele mononucleare periferice au 

fost izolate și stimulate pentru diverse perioade de timp în urma expunerii la stimuli 

inflamatori, ADN a fost izolat iar probele au fost genotipate utilizând Global Screening 

Array (Illumina), celulele proaspăt izolate sau cele stimulate au fost stocate în TRIzol și 

apoi supuse secvențierii ARN și analizei transcriptomice.  

Rezultate: Celulele expuse la acid uric au prezentat răspunsuri inflamatorii mai 

mari spre deosebire de condițiile de control. Analiza transcriptomică oferă informații cu 

privire la procesele sau căile de semnalizare care pot contribui la aceste procese imune, 

precum calea de semnalizare a interferonilor de tip 1, FLT1 (VEGFR1, vascular 

endothelial growth factor receptor 1), sau EHMT2 (euchromatic histone lysin methyl 

transferase 2). Polimorfisme la nivelul genelor IL1B (interleukina 1 beta) și IL1RN 

(antagonistul receptorului de interleukina 1), citokine centrale în inflamația asociată gutei, 

se corelează cu nivelul de producție de citokine, confirmând rolul funcțional al acestor 

polimorfisme associate cu guta în studiile caz-martor. 

Concluzii: Prin acest proiect au fost generate seturi de date extinse pentru a oferi o 

resursă relevantă în studiul inflamației mediate de acid uric sau alți factori inflamatori. 

Datele noastre au validat variații genetice și epigenetice cu rol inflamator și oferă alte ținte 

noi relevante pentru evaluarea genetică și funcțională. Perspectivele viitoare pentru 

studiile genetice care utilizează controale hiperuricemice sunt justificate pentru cercetarea 

gutei. De asemenea, acest tip de resurse vor permite caracterizarea răspunsurilor imune în 

raport cu arhitectura genomică aplicată la populația României. 
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CORELAȚII GENOTIP-FENOTIP ÎN HIPOTONIA 

MUSCULARĂ DE ETIOLOGIE GENETICĂ 
Dorina Stoicanescu1, Mariana Cevei2, Cristina Gug1, Iulia Cevei3, Alexandra 

Stoicanescu1 

 
1 Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș", Timișoara, România 
2 Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea, România 
3 Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, România 

Autor corespondent: dstoicanescu@gmail.com 

 

Introducere: Hipotonia este un simptom frecvent întâlnit în patologia genetică. Se 

estimează că aproximativ 500 de afecțiuni genetice prezintă această manifestare clinică. 

Scopul acestui studiu a fost analizarea cazurilor cu hipotonie, stabilirea etiologiei genetice 

și a unei corelații genotip-fenotip acolo unde este posibil, și estimarea riscului de recurență 

pentru acordarea unui sfat genetic adecvat.  

Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv din evidențele Spitalului 

Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, România, selectând pacienții diagnosticați cu 

hipotonie în perioada 2017-2019. Cazurile au fost împărțite în două grupuri, în funcție de 

etiologia hipotoniei. Grupul I a inclus 45 de pacienți cu hipotonie centrală, iar grupul II a 

fost format din 99 de pacienți cu hipotonie periferică.  

Rezultate și discuții: Vârsta medie a fost de 8,18 ani, variind între 3 luni și 24 de 

ani. 64,58% dintre pacienți erau bărbați. Anomalii cromozomiale au fost diagnosticate la 

39 de pacienți (86,66%), iar boli monogenice la 6 pacienți (13,34%) din lotul I. Aberațiile 

cromozomiale numerice au fost cele mai frecvente (92,30%). Bolile monogenice au fost 

reprezentate de boala von Recklinghausen, fenilcetonurie și sindromul Silver-Russel. 

Distribuția cazurilor în grupul II, cu hipotonie periferică, în funcție de diagnostic, a relevat 

că distrofia musculară a fost diagnosticată la 53 de pacienți (53,53%), atrofia musculară 

spinală la 30 de pacienți (30,30%) și neuropatia ereditară motorie și senzorială a fost 

diagnosticată la 16 pacienți (16,16%).  

Concluzii: Hipotonia a fost diagnosticată într-un număr mare de boli extrem de 

heterogene. Hipotonia periferică ereditară a fost mai frecventă decât hipotonia centrală. 

Variațiile fenotipice s-au datorat, în mare parte, diferențelor de mărime și localizare a 

aneuploidiei, respectiv anomalia segmentară cromozomială. Corelația dintre un anumit 
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fenotip hipoton și un genotip este complexă. Identificarea etiologiei specifice poate ajuta 

la optimizarea managementului pacienților, precum și la consilierea genetică adecvată. 

 

STUDIUL POLIMORFISMELOR GENEI CYP2C9 LA 

PACIENȚII HIPOCOAGULAȚI CU WARFARINĂ 
Viorica Galbur1, Alexei Levițchi2, Ghenadie Curocichin1,2, Svetlana Capcelea1, Daniela 

Galea-Abdușa2 

 

1. Universitatea de stat de  Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica 

Moldova 
2. Laboratorul de Genetică, USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova 

 viorica.galbur@usmf.md 

   

Introducere: Indicele terapeutic îngust al warfarinei și variația interindividuală a 

dozei necesare este o provocare.  Polimorfismele CYP2C9 au o influență semnificativă 

asupra răspunsului la warfarină, fiind un exemplu de utilizare practică a farmacogeneticii.  

Material și metodă: Din lotul de 164 de subiecți cu fibrilație atrială, 83 de pacienţi 

au prezentat INR<1.5  (46% bărbați și 54% femei, vârsta medie 64 ani).  În funcție de 

valoarea INR inițială, s-a prescris tratamentul cu warfarina. Au fost estimate expoziția la 

preparat și INR între două vizite consecutive. Parametrii expoziției au fost prezentate ca 

interval de variație (Vmin și Vmax) și M (±DS). Diferențele statistice au fost descrise cu 

ajutorul testelor t și F și valorile p ale acestora. Pragul de semnificație selectat a fost 

p<0.05. Polimorfismele genei CYP2C9, rs1799853 și rs1057910, au fost analizate prin 

metoda TaqMan. 

Rezultate și discuții: La subiecții cu valorile INR>2.5 expoziția a fost 35.5±30.33. 

În cazul locusului CYP2C9_rs1799853 a fost depistat un singur pacient cu 

genotipul CT (exclus din calcul). Media expoziției la subiecții cu genotipul AA în locusul 

rs1057910 a fost mai mare decât la cei cu genotipul CA (p=0.0508), fiind diferită și 

variația expoziției (p=7.86*10-8). Acest polimorfism demonstrează o asociere atât cu 

expoziția la Warfarină cât și cu variația acesteia.   

La pacienții cu INR<2.5 expoziția a fost 21.05±27.23. În cazul 

locusului CYP2C9_rs1799853 pentru genotipurile CC și CT au fost statistic 

semnificative diferențele în variația expoziției între aceste două grupe (p=1.05*10-4). 
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Concluzii: Combinația rs1799853/rs1057910 CC/AA se asociază cu variabilitatea 

mai vădită a expoziției, iar combinațiile CC/CA  și CT/AA condiționează o expoziție mult 

mai redusă până la atingerea valorilor țintă. Polimorfismul CC/CA condiționează mediile 

expoziției mult mai mici față de CC/AA. Combinațiile 

polimorfismelor rs1799853/rs1057910 au demonstrat o asociere clară cu mediile 

expoziției necesare pentru atingerea INR țintă. Numărul mic de purtători 

de CC/CC și TT/AA dictează necesitatea extinderii lotului.  

  

FARMACOGENETICA – UN NOU INTRUMENT UTIL IN 

MANAGEMENTUL AFECTIUNILOR PSIHICE  
Cosmin Arsene1, Irina Iordanescu2, Mariela Militaru3 

 
1. Genetic Center – Regina Maria 
2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

autor corespondent: cosmin.arsene@reginamaria.ro  

 

Bolile mintale reprezintă o problemă de sănătate atât la nivel individual, cât și la 

nivel socioeconomic. Acest lucru se datorează parțial opțiunilor de tratament actuale 

suboptimale. 

Medicamentele psihotrope existente, inclusiv antidepresivele, antipsihoticele și 

stabilizatorii dispoziției, sunt eficiente doar la un subgrup de pacienți sau produc răspuns 

parțial și sunt adesea asociate cu efecte secundare.  

În psihiatrie, selecția medicamentelor este, în general, condusă de o abordare de 

încercare și eroare. Farmacogenetica este studiul modului în care informațiile genetice 

influențează răspunsul la medicamente, cu scopul de a oferi tratamente personalizate, 

maximizând astfel eficacitatea și tolerabilitatea. 

Testele de farmacogenetica utilizate in psihiatrie, analizeaza 2 tipuri de gene 

implicate in farmacodimamica si  farmacocinetica.  

Gene farmacodinamica - indica efectul pe care îl are un medicament asupra 

organismului. Ajută la informarea cu privire la selectarea medicamentelor care sunt sigure 

(care nu dau efecte secundare sau care dau efecte secundare foarte scăzute) și care sunt 

eficiente în ameliorarea simptomelor.  

mailto:cosmin.arsene@reginamaria.ro


59  
 

 
 
           

Gene farmacocinetica - indică efectul pe care corpul îl are asupra medicamentului, 

ele determinând: distribuţia, metabolizarea si durata de eliminare a medicamentului din 

organism. Aceste gene informează despre doza optima. 

Mai multe studii au confirmat ca utilizarea testelor farmacogenetice in psihiatrie, 

reduce timpul necesar identificarii schemei de medicatie optime si ajuta la diminuarea sau 

evitarea efectelor secudare. 

Odată cu apariția revoluției genomice, a devenit posibil să se studieze variația 

genetică la o scară fără precedent, pe întregul genom. Acest lucru va ajuta la dezvoltarea 

unor teste mai complexe si la prescrierea personalizată a medicamentelor psihiatrice mult 

mai eficient.  

 

MAREA DIVERSITATE A IMUNODEFICIENȚELOR 

PRIMARE 
Mihaela Bătăneanț, Patricia Urtilă, Estera Boeriu 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”Timișoara 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara 

 

Tot mai numeroase (în jur de 500 de tipuri de boli)  și mai frecvent diagnosticate, 

imunodeficiențele primare (IDP) denumite astăzi erori înnăscute ale sistemului imun, pot 

fi întâlnite în orice ramură a medicinei și la orice vârstă (de la nou născut până la vârsta 

adultă). Recunoașterea precoce a unei IDP este esențială pentru prevenirea complicațiilor 

ireversibile și poate constitui chiar o urgență pediatrică în cazul imunodeficiențelor 

combinate severe (SCID) în care transplantul medular trebuie efectuat cât mai repede. 

Istoricul de familie este unul dintre cele mai sugestive semne pentru o IDP și de aceea 

medicul de familie care are de multe ori prilejul de a urmări patologia pe mai multe 

generații într-o familie are rol esențial în diagnosticul precoce. Semnele foarte sugestive 

pentru o IDP sunt: infecțiile severe, recurente, cu germeni oportuniști sau cu același 

patogen, creșterea și dezvoltarea insuficientă a unui sugar, persistența candidozei bucale 

după vârsta de 1 an, aftele bucale recurente sau infecțiile fungice persistente, necesitatea 

tratamentului antibiotic intravenos pentru a vindeca infecțiile, bolile autoimune și 

cancerul mai ales dacă au caracter familial, bolile inflamatorii și autoinflamatorii dar și 

cele granulomatoase superficial sau de organ. Pentru confirmarea diagnosticului de IDP 
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sunt necesare de cele mai multe ori investigații sofisticate și costisitoare care pot fi 

efectuate doar în centre specializate. Investigațiilor genetice (atât citogenetice cât și de 

biologie moleculară) le revine rolul esențial în confirmarea diagnosticului de certitudine 

aproape în toate tipurile de IDP. 

În concluzie, IDP se caracterizează printr-o mare diversitate de tipuri, manifestări 

clinice, explorări imunologice și genetice, terapii, obligând întotdeauna la o colaborare 

multidisciplinară.   

 

AMILOIDOZA FAMILIALĂ TIP TRANSTIRETINĂ 

IDENTIFICATĂ LA UN PACIENT DIN NORD-ESTUL 
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Introducere: Amiloidoza familială tip transtiretină (ATTRh) este o afecţiune cu 

transmitere AD produsă de diverse mutaţii exonice punctiforme ale genei TTR. Este o 

boală rară, cu o prevalenţă globală de 5000-10000 cazuri. În Nord-Estul României există 

un cluster de pacienţi cu ATTRh, unde mutaţia identificată este Glu54Gln. 

Materiale si Metode: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 46 ani cu debut 

insidios manifestat prin edeme gambiere, disfuncţie erectilă, sindrom sicca şi parestezii 

dureroase la nivelul membrelor inferioare. Istoricul familial relevă multiple decese pe linie 

paternă în decadele 4-5 de viaţă. Pacientul provine din com. Todireşti, Suceava unde s-a 

identificat ATTRh varianta Glu54Gln. Bilanţul diagnostic consemnează afectarea 

cardiacă, de sistem nervos periferic, sistem nervos vegetativ şi sindrom de canal carpian.  

Rezultate si Discuţii: S-au evidenţiat microvoltaj pe ECG, cardiomiopatie 

restrictivă, IC clasa II NYHA cu FEVS prezervată, captare miocardică a radiotrasorului 

mailto:sisu.valentina@yahoo.com
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la scintigrafia cu 99mTc-HDP şi modificări sugestive la IRM cardiac. Afectarea 

neurologică periferică a fost identificată prin QST ca neuropatie de fibre subţiri, fără 

modificări la EMG. Diagnosticul de afectare vegetativă a fost clinic, prin prezenţa 

disfuncţiei erectile. Biopsia din ţesut adipos abdominal a relevat depozite roşu Congo 

pozitive cu birefringenţă verde în lumina polarizată. Analiza PCR-RFLP a detectat 

mutaţia G220C în exonul 3 al genei TTR în formă heterozigotă. Secvenţierea TTR a 

confirmat mutaţia: p.E54Q (E-acid glutamic, Q-glutamina), c.220G>C ce corespunde 

substituţiei Glu54Gln în structura primară a transtiretinei. Cazul descris e o prezentare 

clinică tipică a mutaţiei Glu54Gln, cu debut precoce (<50 ani), afectare mixtă (cardiacă şi 

neurologică). Afectarea neurologică nu este severă la diagnostic. Afectarea cardiacă 

prezintă toate criteriile clinice şi paraclinice ale amiloidozei cardiace. 

Concluzii: Mutaţia Glu54Gln este identificată la pacienţii de origine română din 

Nord-Estul ţării. Cazul descris este modelul fenotipului asociat cu acest genotip. 

Diagnosticul precoce permite accesul la medicaţie ţintită pentru limitarea depunerii de 

amiloid.  

 

INFERTILITATEA: O BOALA, NU O CONDAMNARE: 

CAUZELE GENETICE SI NEGENETICE ALE 

INFERTILITATII 
Diter Atasie 

 

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de Medicina "Victor Papilian"Sibiu 

diter_ro@yahoo.com 

 

Infertilitatea afecteaza 15% din cupluri si este definita ca lipsa aparitiei sarcinii dupa o 

perioada de incercare de 1 an, timp in care cuplul are contacte sexuale regulate si 

neprotejate. 

Sterilitatea la sexul feminin poate avea cauze multiple: 

- Anomalii ale tractului reproductiv: 

1. uterine: uter bicorn; sindrom McKusick/Kaufman; asociatia MURCS, secventa 

Rokitanski 

2. de col uterin,vagin:  apalzie cervix; vagin septat 

mailto:diter_ro@yahoo.com
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- Disfunctie ovariana: tulburari in sinteza hormonilor sexuali; ovare displazice; boli 

endocrine; boli sistemice. 

- Disgenezie ovariana: Sindrom Turner; disgenezie gonadica mixta 45,x/46,xy; unele 

cazuri de trisomie X sau polisomie X; deletii sau translocatii X autozomale. 

- Inflamatii ale tractului reproductiv 

Cauzele de sterilitatea masculina in functie de frecventa sunt: 

- Anomalii ale tractului reproductiv(40%) 

- Disgenezie testiculara(18%): sindrom Klinefelter, masculinizare inadecvata 

(pseudohermafroditism); testicul feminizant; anomalii congenitale 

- Disfunctie testiculara(9%): tulburari in sinteza hormonilor sexuali; anomalii 

endocrine; agenti din mediu; spermatogeneza anormala. 

- Inflamatii ale tractului reproductiv(25%): infectii(gonoree, sifilis, chlamidia, TBC) 

 

ASPECTE BIOETICE ÎN NEUROFIBROMATOZA TIP I 
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Neurofibromatoza tip I este una din cele mai frecvente boli monogenice, fiind 

cauzată de anomalii în gena neurofibrominei situată pe cromozomul 17. Aproximativ 

jumătate din cazuri sunt moștenite, respectând criteriile eredității autozomal dominante, 

restul sunt cazuri de novo. Manifestările clinice sunt plurisistemice și se instalează 

progresiv, prezentând expresivitate variabilă atât inter- cât și intrafamilială. Caracterul 

ereditar, afectarea calității vieții și potențialul letal determină numeroase și diverse dileme 

etice în diagnosticarea, monitorizarea și tratarea neurofibromatozei tip 1. Expresivitatea 

variabilă și manifestările clinice plurisistemice determină caracterul evolutiv imprevizibil, 

mailto:dianapetchesi@gmail.com
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asociind dileme bioetice necesar a fi gestionate în contextul clinic al bolii. Ca aplicabilitate 

clinică, concluzionăm că o parte din aceste probleme ar putea fi evitate prin informarea și 

educația familiilor afectate cu privire la boală, prin creșterea încrederii în serviciile 

specializate, inclusiv prin utilizarea tehnicilor moleculare în vederea cunoașterii cât mai 

exacte a corelației genotip-fenotip. 

Cuvinte cheie: neurofibromatoză, dileme, bioetică. 

 

MUTAȚIE HOMOZIGOTĂ RECUTENTĂ ÎN GENA PEX6 DIN 

CUPLU POSIBIL CONSAGVIN  
Bîrladeanu Nadejda1, Micu Catalina1, Radu Raluca Mihaela1, Prădatu Alina1, 

Bohîlțea Laurențiu Camil2, Viorica Elena Rădoi2 
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Introducere: Sindromul Zellweger este o afecțiune genetică transmisă autozomal 

recesiv, cu multiple anomalii congenitale la nivel sistemic și deces în primii ani de viață. 

Este cauzată de modificări în una din cel puțin 13 gene implicate în funcția peroxizomilor, 

structuri implicate în procese celulare cu rol în descompunerea acizilor grași și producerea 

unor lipide specifice pentru dezvoltarea și activitatea sistemului nervos și eliminarea 

deșeurilor în procesul digestiv. Decesul este cauzat de cele mai mule ori de insuficiență 

respiratorie sau de complicațiile unei infecții. 

Material și metodă: Prezența bolii este suspicionată atunci când sunt prezente 

semne și simptome caracteristice la naștere. Diagnosticul de confirmare genetică 

moleculară în vederea stabilirii conduitei terapeutice sunt teste de deleție sau dublicație a 

materialului genetic, analiza variantelor specifice sau analiză secvenței întregii regiuni de 

codificare. 

Rezultate și discuții: Prezentăm cazul unui cuplu cu apartenență etnică roma, 

posibil consangvin, în istoric cu 2 copii decedați la 3, și respectiv 6 luni de viață. Se 

solicită consult genetic. În absența diagnosticului genetic al copiilor și indicațiilor de 

orientare, se recomandă testarea genetică pentru afecțiuni recesive frecvente în populația 

generală. Rezultatul este pozitiv pentru mutație patogenă în gena PEX6 la ambii parteneri, 
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oferind diagnosticul retrospectiv clinic de sindrom Zellweger al copiilor decedați. La a 

treia sarcină se efectuează amniocenteză pentru stabilirea diagnosticului prenatal și se 

constată prezența mutației în gena PEX6 în status homozigot, pentru care se decide 

întreruperea sarcinii. Pentru evitarea unei viitoare sarcini cu mutație homozigotă prezența, 

cuplul optează pentru FIV cu donator de spermatozoizi. 

Concluzii: Deoarece sindromul Zellweger afectează sistemic cu prognostic fatal, 

pacienții diagnosticați au nevoie de o echipa medicală multidisciplinară. Consilierea și 

testarea genetică sunt cruciale pentru diagnosticarea prenatală, ideal preconceptională sau 

preimplantatorie, în vederea calculării riscului de recurență și stabilirii unui plan de 

management medical personalizat fiecărui caz, și evitarea expunerii prelungite la factori 

traumatici a părinților. 

  

SCREENING PRENATAL NEINVAZIV: MANAGEMENTUL 

CAZURILOR CU RISC CRESCUT LA TESTUL NIPS - 

PREZENTARE DE CAZURI 
Cristina Gug1,2, Dorina Stoicănescu1, Miruna Gug3, Ioana Mozoș4,5, Cristian Furău6, 

Monica Adriana Vaida7, Danae Stambouli8, Anca Gabriela Pavel8, Petra Gliga3, Adrian 

Rațiu4 
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Vest, Arad, Romania. 

7. Departmentul de Anatomie și Embriologie, Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Victor Babeș”, Timişoara, Romania. 

8. Departamentul de Genetică Moleculară și Citogenetică, Laboratorul Medical 

Cytogenomic, București, România 
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Introducere: Testul de screening prenatal neinvaziv (NIPS) evaluează riscul unor 

aneuploidii cromozomiale (21,18,13,X,Y) și 5 microdeleții. 

Material și metodă: Fiecare caz a beneficiat de consult genetic pre și post testare. 

Analiza NIPS s-a efectuat in laboratorul Invitae USA. În cazurile cu risc ridicat, 

rezultatele au fost verificate prin analiza directă a celulelor fetale obținute prin metode 

invazive: prelevare de vilozități coriale sau amniocenteză urmate de QF-PCR, cariotipare 

și array. Prezentăm 3 astfel de cazuri. 

Rezultate și discuții: 

Cazul 1: Pacienta cu risc de vârstă (40 ani) și sarcina obținută prin FIV, a efectuat 

testul NIPS care a avut rezultat cu risc crescut (98,8%) pentru trisomia 18. S-a efectuat 

amniocenteza urmată de QF-PCR care a confirmat existența sindromului Edwards și 

sarcina s-a întrerupt. 

Cazul 2: Pacienta (33 ani) a făcut testul NIPS pentru supervizarea unei sarcini 

aparent normală și a obținut un rezultat cu risc crescut pentru disomia Y. S-a continuat 

testarea cu amniocenteza urmată de QF-PCR și cariotip fetal, ambele metode confirmând 

aneuploidia cromozomilor sexuali (sindrom Poli Y) și sarcina continuă. 

Cazul 3: Pacienta (31 ani) avea un copil cu epilepsie și a făcut testul NIPS pentru 

supervizarea unei sarcini aparent normale. Rezultatul screeningului a fost risc crescut 

pentru microdeleția 15q11.2-q13.1. Pentru un diagnostic prenatal definitiv s-a efectuat 

amniocenteză urmată de analiză Array al cărui rezultat normal a infirmat existența 

sindroamelor Prader-Willi/Angelman. In acest caz rezultatul NIPS a fost fals pozitiv. 

Concluzii: NIPS poate fi folosit ca metodă de screening pentru toate sarcinile, iar 

în cazurile cu risc crescut trebuie efectuat un test de confirmare invaziv. Analizele 

genetice trebuie alese cu grijă, conform capacității lor de a depista anomaliile genetice. 

Deoarece NIPS este un test de screening, pot apărea rezultate fals pozitive sau fals 

negative. Nici o decizie clinică ireversibilă nu ar trebui luate pe baza acestor rezultate de 

screening. 
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RELEVANȚA CLINICĂ A FRACȚIEI FETALE ÎN TESTAREA 
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Belengeanu Valeria1,3, Cristina Popescu1,3 
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Introducere: Fracția fetală (FF) este o măsură a factorilor biologici utilizați în 

interpretarea rezultatelor secvențierii ADN-ului circulant fetal. Majoritatea testelor de 

screening prenatale invazive (NIPS) raportează FF dar puține specifică motivele pentru 

care s-a obținut rezultat „no call”/echivoc. O FF mică poate fi indicator al unei anomalii 

cromozomiale. De asemenea, pacientele cu rezultat echivoc la a doua recoltare necesită o 

urmărire riguroasă de către medicul specialist. Scopul acestui studiu este de a oferi 

informații medicilor care folosesc testele NIPS, pentru gestionarea personalizată a 

pacientelor. Susținem acestea prin exemplificare cazuistică. 

Material și metodă: Analiza include rezultatele a 3375 de paciente însărcinate 

(3199 sarcini obținute natural și 176 de sarcini obținute în urma procedurii FIV) ale căror 

probe biologice au fost analizate între 2019-2020 în Laboratorul AMS Laborator Genetic. 

Tehnica utilizată pentru NIPS este secvențierea bazată pe SNP-uri. Interpretarea 

rezultatelor s-a realizat folosind algoritmul dezvoltat de Natera, iar pentru analiza 

statistică a datelor s-a utilizat programul SPSS 24.0. Au fost realizate teste de corelație 

între principalele variabile clinice care pot afecta FF.  

Rezultate și discuții: FF este afectată de vârsta maternă (p<0.01), greutatea maternă 

(p<0.001) și vârsta gestațională (p<0.05). Pe măsura ce greutatea maternă crește cu o 

unitate (1 kg), FF scade cu 0,068%; odată cu creșterea vârstei gestaționale cu o unitate (o 

săptămână), FF crește cu 0,102%. FF diferă semnificativ la pacientele cu vârsta între 18-

35 de ani față de cele de peste 35 de ani (p<0.05). FF diferă semnificativ la pacientele cu 

rezultat (7,32%) față de cele cu rezultat echivoc aflate la prima sau a doua recoltare 

(3,62%) (p<0.001). 
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Concluzii:  Este important să se cunoască cauzele unei FF scăzute sau al unui 

rezultat echivoc pentru un management adecvat al sarcinii. Îmbunătățirea continuă a 

algoritmilor bioinformatici va reduce rata de „no call”, oferind perspective pentru 

gestionarea situațiilor speciale sau atipice.  

 

IMPORTANTA DIAGNOSTICULUI GENETIC PENTRU 

INTERVENTIILE TERAPEUTICE DE PREVENTIE A MORTII 

SUBITE IN LAMINOPATIILE CARDIACE 
Teodora-Maria Barbarii1, Anca Lunganu2, Gabriela Neculae2, Ruxandra Oana Jurcut1, 2 

 

1Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, Bucuresti, Romania 
2Departamentul de Cardiologie, Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare 

“Prof.dr.C.C.Iliescu”, Bucuresti, Romania 

Autor corespondent: barbariiteodora@gmail.com 

 

Introducere: Laminopatiile reprezinta un spectru larg de patologii cauzate de 

mutatii in gena LMNA, ce pot afecta procese neuromusculare, metabolice sau de 

imbatranire. A fost sugerat ca trasaturile pleomorfe sunt o consecinta a dereglarii fortelor 

mecanice, cailor de semnalizare si organizarii cromatinei intracelulare. Cele mai frecvente 

patologii descrise sunt diferite tipuri de distrofii musculare si cardiomiopatia dilatativa. 

Variantele non-missense ale LMNA sunt considerate printre criteriile majore de 

eligibilitate ale implantarii defibrilatorului cardiac. Obiectivul lucrarii este de a sublinia 

importanta testarii genetice la pacientii suspecti de o boala cardiaca ereditara cu scopul 

instituirii unui tratament ce le poate salva viata. 

Studiu de caz familial: Pacientul index a fost o femeie in varsta de 44 de ani ce 

prezenta aritmii simptomatice de peste zece ani. Investigatiile au relevat aritmii atriale si 

ventriculare, bradicardie sinusala si bloc atrioventricular, dilatare moderata atriu stang, 

dimensiune ventriculara normala cu prezervarea functiei sistolice, dar cu multiple zone 

fibrotice la nivelul septului interventricular si ventriculului stang la RMN-ul cardiac. 

Pedegree-ul familial a evidentiat istoric de boli cardiace si multiple morti subite in randul 

adultilor tineri pe linia materna a pacientei, inclusiv moarte subita la o ruda ce avea 

implant pacemaker. Au fost consemnate aritmii simptomatice pentru ambele surori ale 

pacientei. 

mailto:barbariiteodora@gmail.com
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Rezultate și discuții: Prin testare genetica tip NGS directionata pe un panel de 

cardiomiopatii s-a decelat o mutatie tip frameshift in gena LMNA, c.980_995del 

(p.Leu327Profs*148), clasificata ca varianta patogena. In baza tabloului clinic si 

diagnosticului molecular, pacientei i-a fost implantat un ICD bicameral. Screening-ul 

genetic in cascada a fost recomandat pentru membrii familiei. Momentan, varianta a fost 

detectata la una din surori si la una din fetele acestei surori. 

Concluzii: Studiul nostru subliniaza importanta diagnosticului molecular atat 

pentru implantarea ICD si preventia mortii subite, cat si pentru screeningul familial si 

urmarirea pe termen lung a purtatorilor.  

 

PROPUNERE DE PROTOCOL DE REABILITARE MEDICALĂ 

PENTRU PACIENŢII CU BOLI GENETICE DE ŢESUT 

CONJUNCTIV 
Mădălina Antonescu1 Elena Emanuela Braha2 
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Bolile genetice de ţesut conjunctiv reprezintă un grup de afecţiuni cu transmitere 

AD sau AR, caracterizate prin afectarea pielii, ligamentelor, articulaţiilor, a vaselor de 

sânge, precum şi a altor organe şi sisteme. Spectrul clinic este extrem de variabil ceea ce 

presupune o abordare multidisciplinară a diagnosticului şi ulterior a tratamentului şi 

dispensarizării acestor pacienţi. De fapt este vorba de familii de bolnavi, nu e vorba doar 

de cazul princeps, familii care au dreptul să cunoască boala şi să prevină apariţia 

complicaţiilor, complicaţii care nu sunt puţine şi pot fi foarte grave. In acest sens 

obiectivele tratamentului constau în încetinirea evoluţiei bolii, prevenţia complicaţiilor, 

ameliorarea calităţii vieţii şi inserţia socioprofesională.  Este evidentă necesitatea 

implementării unui tratament de recuperare medicală pentru aceşti pacienţi cu anumite 

particularităţi în funcţie de tipul de sindrom. In concluzie, planul de reabilitare medicală 

va cuprinde proceduri şi metode de prevenţie a entorselor, luxaţiilor, deformărilor osoase 

(de exemplu cifoscolioza), în acelaşi timp vor fi excluse proceduri ce pot agrava 

afecţiunea de bază sau pot produce complicaţii. Pacientul trebuie consiliat, astfel încât să-

şi adapteze stilul de viaţă şi să prevină prin aceasta complicaţiile ce pot apare pe parcurs. 
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CONFERINTA NAȚIONALĂ 

ZIUA BOLILOR RARE 2022 – 27.02.2022 
 

10.00 - 10.10 Primirea participanților – Video Ziua Bolilor Rare 

10.10 – 11.00 Deschidere oficială 

 Ziua Bolilor Rare, advocacy la nivel național și internațional,  

Dorica Dan Președinte ANBRaRo, APWR , ARCrare 

 

Mesajele reprezentanților SRGM, CNBR, Ministerul 

Sănătății – Prof. Dr. Vlad Gorduza, Prof. Dr. Maria Puiu, Lidia 

Onofrei – Ministerul Sănătății 

 

Medicina narativa si importanța ei pentru sistemul de 

sănătate,  Prof. Dr. Emilia Severin, UMF Carol Davila București 

 

Poveștile pacienților – prezentare broșura realizată de 

ANBRaRo 

 

"Provocarile actuale ale diagnosticarii bolilor rare - Vocea 

speciastului" 

Plaiasu Vasilica, Medic Primar Genetica Medicala, CRGM 

Bucuresti, INSMC Alessandrescu-Rusescu 

 

Video Ziua Bolilor Rare 

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 

 

11.00- 11.30 Coffee break – sesiune video ZBR 

12.00 – 13.30 Part 1 - Acute Hepatic Porphyria”: 

Moderatori,: Prof. Dr. Maria PUIU, Regional Center for 

Medical Genetics; Spitalul de copii Louis Turcanu”, 

Timișoara 

 

Dr. Farmacist Primar Felicia Ciulu – Costinescu, Director 

General Direcția Generală de Inspecție Farmaceutică din cadrul 

Agenției Naționale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale 

din Romania 
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 Tehnologia ARN în bolile rare, Prof Dr. Maria Puiu, 

UMFT  – 10 min 

 Călătoria pacientului cu porfirie hepatică acută de la 

anamneză la diagnostic, Lector superior Dr. Ciprian 

TOMULEASA, Institutul Oncologic 'Prof. Dr. Ion 

Chiricuța", Cluj-Napoca, Romania – 10 min 

 Metode avansate de diagnostic și tratament în ficatul 

acut porfirie, dr. Diana PREDA, Institutul Clinic Fundeni, 

București, România - 10 min; 

Part 2 – Management interdisciplinar in bolile rare 

 Managementul interdisciplinar al pTTd, Conf. Dr. 

Horia  Bumbea, 15 min  

 De la mitocondrii la boli mitocondriale în patologia 

copilului și adultului, Dr. Romana Vulturar, Maria Puiu, 

Cecilia Lazea, Adina Chiș, Melinda Baizat, Laura 

Damian, 15 min 

 "Management multidisciplinar al copilului cu 

amiotrofie spinala – experienta Centrului  de 

Expertiza in Boli Rare in Neurologia Pediatrica Dr. Victor 

Gomoiu" 

13.30 – 14.30 Lunch break 

14.30 – 16.00 Pediatrul și bolile rare, Dr. Cristina Pantea, Spitalul de copii 

Louis Turcanu Timișoara, 15 min 

 

Rețeaua Română în ERN Ithaca, Dr. Adela Chiriță Timișoara, 

15 min 

 

Bolile rare în medicina de familie, Dr. Daciana Toma, SNMF, 

15 min 

 

Proiecte și provocări ale asociațiilor de pacienți – round table, 

Prof. Maria Puiu 

- Ce s-a întâmpat de Ziua Bolilor Rare în 2022? Exemple  

 Ziua Bolilor Rare – concluzii 
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