
74

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

Copilul hipoton – diagnostic topografic
plecând de la cazuri clinice

• Dr. Nina Butoianu
Clinica de Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic Prof. Dr. Al. Obregia

Termenul de “copil floppy, copil moale” 
se referă la copilul hipoton, hipotonia 
putând fi definită prin rezistenţa scăzută a 
mușchiului la mișcarea pasivă. Două feluri 
de tonus se măsoară clinic: tonusul fazic 
şi postural. Tonusul fazic este contracţia 
rapidă ca răspuns la un strecth de mare 
intensitate. Se examinează prin testarea 
reflexelor osteotendinoase. Tonusul postural 
este o contracţie prelungită la un strecth de 
intensitate mică şi se referă la abilitatea de a 
susţine tonusul trunchiului antigravitaţional. 
Este important de determinat dacă hipotonia 
este asociată cu deficit muscular sau nu. 
Menţinerea unui tonus normal necesită 
integritatea atât a sistemului nervos central cât 
şi a celui periferic. 

Evaluarea unui sugar hipoton presupune 
o anamneză atentă cu detalii despre evoluţia 
sarcinii, nașterii și perioadei postnatale, 
antecedente heredocolaterale și date despre 
dezvoltarea psihomotorie pe etape de vârstă. 

Examenul clinic la un sugar hipoton pune 
probleme de diagnostic diferențial între o 
afectare de cauză centrală și una de cauză 
neuromusculară, cu evoluție și prognostic 
foarte diferite de cel din prima categorie. 
Forţa musculară relativ păstrată, asociată cu 
hipotonie și hiperreflexia favorizează originea 
centrală a hipotoniei, în timp ce combinaţia 
deficitului muscular al mușchilor membrelor 
antigravitaţional și hipo/areflexia sunt în 
favoarea unei afecţiuni neuromusculare. 
O distincţie atât de clară nu este posibilă 
întotdeauna și semnele clinice se pot 
suprapune în afecţiuni care afectează atât 
sistemul nervos central cât și nervii periferici. 

Istoricul atent şi examenul clinic minuţios, 
investigaţiile imagistice şi teste biochimice şi 
genetice ţintite duc la diagnosticul etiologic în 
peste jumătate din cazuri. Evaluarea sugarului 
hipoton trebuie să fie multidisciplinară 
implicând geneticieni, neurologi, 
neuroradiologi şi pediatrii. 
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The floppy infant topographic
diagnosis starting from clinics

• Nina Butoianu, MD
Pediatric Neurology, Pediatric Neurology Clinic, “Al. Obregia” Hospital

The term ‘floppy baby’ is used to describe 
hypotonic child, hypotonia represents reduced 
resistance to passive range of motion in joints. 
From clinical point of view there are two 
types of tone: phasic tone and postural tone. 
Phasic tone is a brief contraction in response 
to a high-intensity stretch and is examined 
by testing deep tendon reflxes. Postural tone 
is sustained phasic tone,  a brief contraction 
in response to a high-intensity stretch (DTR) 
sustained, low-intensity muscle contraction in 
response to gravity ability to sustain postural 
control and movement against gravity. 
Maintaining a normal tonus requires the 
integrity of both the central nervous system 
and the peripheral nervous system.

The evaluation of a hypotonic baby involves 
a careful history with details of the evolution 
of pregnancy, birth and postnatal period, a 
family history and psychomotor development.

The clinical examination of a hypotonic 

child poses a differential diagnosis between a 
central cause and a neuromuscular cause with 
evolution and prognosis very different from 
the first category. Relatively preserved muscle 
strength associated with hypotonia and 
hyperreflexia suggests the central origin of 
hypotonia, while the combination of weakness 
of the anti-gravitational limb muscles and the 
hipo / areflexia are in favor of a neuromuscular 
disorder. Such a clear distinction is not always 
possible and clinical signs can overlap in 
affections that affect both the central nervous 
system and the peripheral nerves. 

A combination of careful history, 
examination, cranial imaging, and targeted 
biochemical and genetic tests can lead to 
a diagnosis in more then half of hypotonic 
infants. The evaluation of a floppy infant 
should be multidisciplinary involving 
geneticists, neurologists, neuroradiologists 
and metabolic, paediatricians.  
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