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Genele, mediul, factorii sociali și 
interacțiunile gene-mediu contribuie la 
apariția tulburărilor de somn. Doar câteva 
tulburări de somn au un fond genetic stabilit 
care rezultă dintr-o mutație genetică unică: 
insomnie familială fatală (MIM: 600072), FASPS 
(Familial Advanced Sleep Phase Sindrom) 
(MIM: 604348), insomnie primară cronică 

(MIM 137141), narcolepsie cu cataplexie (MIM 
161400). Oamenii de știință identifică în mod 
progresiv genele care produc tulburări de 
somn. Unele entități au fost descrise ca având 
o prevalență neașteptat de mare în grupurile 
mari de familie.

Noi tehnici genomice sunt aplicate din ce 
în ce mai des pentru a descoperi contribuția 
genelor la alte tulburări de somn: secvențierea 
întregului exom (WES) și secvențierea 
genomului întreg (WGS) se bazează pe 
tehnologia NGS (Next Generation Sequencing) 
utilizată de cercetători pentru interogarea 
genomului uman.

Tulburările de somn pot fi vazute ca o 
cauză a unei boli sau ca un efect al bolilor. 
Există sindroame genetice rare asociate 
tulburărilor de somn: sindromul Smith-
Magenis, sindromul Prader-Willi, sindromul 
Angelman, sindromul Rett, sindromul 
Klein-Levin, sindromul Smith-Lemli-Opitz, 
achondroplasia, mucopolizaharidozele, 
tulburări neuromusculare etc. Tulburările 
de somn pot avea efecte pe scară largă 
asupra diferitelor organe și sisteme: boli 
cardiovasculare și hipertensiune arterială, 
simptome de anxietate, depresie, consum 
de alcool, obezitate la adulți și copii, diabet 
zaharat și toleranță la glucoză afectată, 
influentarea vigilenței și cogniției. Modelele 
de somn, cum ar fi somn prea mult sau somn 
prea puțin, “o persoană matinală” sau “o bufniță 
de noapte” sunt influențate de diferențele 
genetice.

Istoricul familiei, genealogia și tabloul clinic, 
jurnalul de somn pentru a aprecia fenotipul 
somnului sunt foarte importante pentru 
suspiciunea clinică și pentru selecția între 
tehnicile limitate și testarea avansată pentru 
diagnosticare.
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Genes, environment, social factors and 
gene-environment interactions contribute 
to sleep disorders. Only few sleep disorders 
have an established genetic background 
resulting from a single gene mutation: fatal 
familial insomnia (MIM: 600072), FASPS 
(Familial Advanced Sleep Phase Syndrome) 
(MIM: 604348), chronic primary insomnia 
(MIM 137141), narcolepsy with cataplexy 
(MIM 161400). Scientists are progressively 
identifying genes which affect sleep 
disorders. Some conditions have shown an 
unexpectedly higher prevalence in large 
family groups.

New genomic techniques are being 
increasingly applied to discover the 
contribution of genes to other sleep disorders: 
whole exome sequencing(WES) and whole 
genome sequencing(WGS) are based on NGS 
technology (Next Generation Sequencing) 
used by researchers to interrogate the human 
genome.

Sleep disorders can be analyzed as a 

cause of a disease or as an effect of diseases. 
There are rare genetic syndromes associated 
with sleep disturbances: Smith-Magenis 
syndrome, Prader-Willi syndrome, Angelman 
syndrome, Rett syndrome, Klein-Levin 
syndrome, Smith-Lemli-Opitz syndrome, 
achondroplasia, mucopolysaccharidoses, 
different neuromuscular disorders etc. Also 
sleep loss may have wide-ranging effects on 
various organs and systems: cardiovascular 
disease and hypertension, anxiety symptoms, 
depressed mood, alcohol use, obesity in adults 
and children, diabetes and impaired glucose 
tolerance, impaired vigilance and cognition. 
Sleep patterns such as sleeping too much 
or sleeping too little, “a morning person” 
or “a night owl” are influenced by genetic 
differences.

Family history, pedigree and clinical picture, 
sleep diary to appreciate sleep phenotype are 
very important for clinical suspicion and for 
selection between targeted techniques and 
advanced testing for diagnosis.
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