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Rezumat
Somnul și starea de veghe reprezintă comportamente 

complexe care sunt influenţate de numeroși factori genetici și 
de mediu. Tulburările de somn influenţează activitatea zilnică, 
pot afecta sănătatea și longevitatea, cu impact dramatic la nivel 
medical, social și economic. Descifrarea mecanismelor moleculare 
ale somnului și identificarea bazelor genetice ale tulburărilor de 
somn sunt principalele strategii actuale de cercetare în domeniul 
somnologiei. Bolile monogenice care determină tulburari de somn 
sunt rare, iar majoritatea bolilor comune care afectează somnul 
sunt complexe, implicând susceptibilitatea genetică, efectele de 
mediu, interacţiunile intergenice, respectiv între genă și mediu. 
Studiile familiale și pe gemeni au indicat o influenţă importantă a 
factorilor genetici în apariţia tulburărilor de somn. Orice disfuncţie 
în expresia și reglarea somnului produce o tulburare complexă de 
somn care necesită investigaţii integrate clinice și de laborator.

Tulburările de somn reprezintă un fenomen comun și 
interesează toate grupele de vârstă. Dar există și sindroame 
genetice, cu o bază genetică binecunoscută, care asociază în 
tabloul clinic modificări ale duratei și calităţii somnului. Afecţiuni 
precum sindromul Smith-Magenis, sindromul Angelman, 
sindromul Rett, sindromul Prader-Willi, sindromul Kleine-Levin, 
sindromul Smith-Lemli-Opitz, acondroplazia sunt exemple de 
boli genetice rare care asociază tulburări de somn. Diagnosticul 
acestor conditii este suspectat clinic, susţinut prin analize 
genetice specifice, iar managementul cazurilor este complex, 
multidisciplinar, incluzând și specialiști în patologia somnului. 
Tulburările de somn de cauză monogenică (ex. insomnia familială 
fatală, sindromul de fază de somn avansat, insomnia primară) sunt 
rar întâlnite în practică, dar produc alterari severe ale somnului, iar 
riscul de recurenţă este mare. Consilierea genetică este extrem de 
importantă pentru profilaxia noilor cazuri în familiile afectate de 
tulburări ale somnului.
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Abstract
Sleep and wakefulness represent complex behaviours 

influenced by a large number of genetic and environmental 
factors. Sleep disorders influence daily activities, they may 
affect health and longevity, having a dramatic medical, social 
and economic impact. Deciphering the molecular mechanisms 
of sleep and identifying the genetic basis of sleep disorders 
are the main current research strategies in the field of sleep 
medicine. Monogenic diseases causing sleep disorders are rare, 
and the majority of common diseases which affect sleep are 
complex, involving genetic predisposition, environmental effects, 
intergenic interactions, and interactions between genes and the 
environment, respectively. The clinical trials performed in families 
and twins show an important influence of the genetic factors 
on the occurrence of sleep disorders. Any dysfunction in sleep 
expression and regulation causes a complex sleep disorder which 
requires integrated clinical and laboratory investigations.

Sleep disorders represent a common phenomenon which is 
encountered in all age groups. However, there are also genetic 
syndromes, with a well-known genetic basis, whose clinical 
framework associates modifications of both duration and quality 
of sleep. Conditions such as Smith-Magenis syndrome, Angelman 
syndrome, Rett syndrome, Prader-Willi syndrome, Kleine-Levin 
syndrome, Smith-Lemli-Opitz syndrome, achondroplasia are 
examples of rare genetic conditions which involve sleep disorders. 
The diagnosis of these diseases is suspected clinically and 
supported by specific genetic testing, and their case management 
is complex, multidisciplinary, including also specialists in sleep 
pathology. Monogenic sleep disorders (e.g. fatal familial insomnia, 
advanced sleep phase disorder, primary insomnia) are rarely 
encountered in practice, but they cause severe sleep impairment, 
and have a high recurrence risk. Genetic counselling is extremely 
important for the prophylaxis of new cases in the families affected 
by sleep disorders. 
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