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REZUMAT
Dizostoza cleidocraniană este o afecţiune care face parte din grupul osteocondrodisplaziilor, ce cuprind anomalii 

de dezvoltare ale creşterii oaselor şi cartilajelor. Autorii prezintă un copil care a ajuns în observaţie pentru o infecţie 
intercurentă, ulterior fi ind diagnosticat cu displazie cleidocraniană. Caracteristicile clinice prezentate de copil 
(dismorfi sm facial, defi cit staturo-ponderal, anomalii ale oaselor craniene, toracice şi pelvine) au fost sugestive pentru 
displazie cleidocraniană, care a fost confi rmată de modifi cările radiologice caracteristice. În acelaşi timp s-au exclus, 
pe baza aspectelor clinice şi paraclinice, alte afecţiuni care asociază întârziere în dezvoltarea somatică şi anomalii 
scheletice. Displazia cleidocraniană trebuie avută în vedere la un copil cu defi cit staturo-ponderal şi modifi cări osoase 
radiologice. 

Cuvinte cheie: dismorfi sm facial, defi cit staturo-ponderal, anomalii osoase, dizostoză cleido craniană

ABSTRACT
Cleidocranial dysostosis is a condition that is part of osteochondrodysplasias that include developmental 

abnormalities of bone and cartilage growth. Authors present a child who has reached the observation for a 
acute respiratory infection later being diagnosed with cleidocranial dysostosis. Child presented with clinical 
features of facial dysmorphism, staturo-weight defi cit, abnormal cranial bones, thoracic and pelvic dysplasia 
were suggestive for cleidocranial dysostosis which was confi rmed by characteristic radiological changes. At 
the same time were excluded on the basis of clinical and laboratory tests other conditions associated with 
delay in somatic development and skeletal abnormalities. Cleidocranial dysostosis should be considered a 
child defi cient staturo-fat and bone radiological changes.
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D
isplazia cleidocraniană sau dizos to-
za cleidocraniană, cum a fost des-
crisă pentru prima dată de Pierre 
Marie și Pierre Stainton în 1898, 
este o boală geneti că cu transmitere 

autosomal dominantă cauzată de o mutaţie la 
nivelul genei RUNX2 (Core Binding Factor- 1) 
care este localizată pe braţul scurt sau lung al 
cromosomului 6p21 (1). Gena RUNX2 codifi că 
proteinele necesare pentru corecta funcţionare 
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a osteoblastului şi este esenţială pentru dife-
renţierea celulelor dentare şi pentru formarea 
normală a oaselor şi danturii (2). Totuşi, aproxi-
mati v 40% dintre cazuri apar spontan, fără o 
cauză geneti că aparentă (3). 

În majoritatea cazurilor tulburarea de osi-
fi care este mai complexă, fi ind afectată, pe lângă 
osifi carea membranoasă, și cea encondrală. Mi-
ne ralizarea neregulată a metafi zelor poate si-
mula leziuni de condrodisplazie metafi zară (4).

Boala este descoperită de obicei de la naștere, 
în principal pe baza defectului de osifi care a bol-
ţii craniene (5). În alte cazuri, recunoașterea 
este mai mult sau mai puţin tardivă. Atenţia este 
atrasă uneori de defi citul taliei, mișcări anormale 
ale umerilor, tulburări de mers și anomalii den-
tare. Semnele clinice cele mai reprezentati ve ale 
displaziei cleidocraniene sunt defectele de osifi -
care ale bolţii craniului și claviculei, dismorfi smul 
cranio-facial, anomaliile de pelvis, defi citul sta-
tural și anomaliile dentare (Tabelul 1).

CAZ CLINIC
P.M., sex feminin, în vârsta de 8 ani 6 luni, în 

antecedente cu ușoară întârziere în dezvoltarea 
neuromotorie (a mers la 2 ani cu difi cultate) 
ajunge în observaţia noastră pentru o infecţie 
respiratorie acută. Din antecedentele here doco-
laterale reţinem că tatăl prezintă un craniu cu 
diametrul mărit, cu bose frontale evidente, mers 
legănat și talie mică. 

Examenul fi zic pe aparate și sisteme evi-
denţiază:

– hipotrofi e staturo-ponderală (G = 20 kg, T = 
115 cm);

– craniul brahicefal cu perimetrul de 52 cm, 
masivul facial micșorat, prognati sm, bolta pala-
ti nă ogivală, gâtul scurt, ptenigium coli bila-
teral;

– torace dismorfi c alungit, hipoplazie a coas-
telor cu deformarea hemitoracelui drept, stern 
înfundat (Fig. 1A); 

– clavicule hipoplazice în jumătatea externă, 
cu orientare oblică în sus și în afară (Fig. 1A); 
mișcările arti culaţiei scapulohumerale sunt li-
mitate din cauza lipsei de dezvoltare a segmen-
tului extern al claviculei;

– omoplaţi îndepărtaţi (Fig. 1B), iar în spaţiul 
interscapulovertebral stâng prezintă o fi bridă 
fi broasă de 1,5 cm., vizibilă la mișcarea de ridi-
care a braţelor în sus, care este as  el limitată; 

– scolioză dextroconvexă, hiperlordoză cu 
abdomenul proiectat anterior dehiscent pe linia 
mediană (Fig. 2B);

– mers legănat;
– hipotrofi e musculară generalizată. 

TABELUL 1. Semne clinice în dizostoza cleidocraniană (De Nguyen, 1994)

Semne foarte frecvente Semne frecvente Semne ocazionale (frecvenţa < 5%)

1. plagiocefalie 1. anomalii costale 1. brahidacti lie

2. bose frontale 2. claviculă anormală sau absentă 2. frunte olimpiană

3. bolta palati nă înaltă 3. rădăcină nazală deprimată 3. clinodacti lie a degetului 5

4. hipertelorism 4. fontanelă largă 4. luxaţie de șold

5. întârzierea erupţiei dentare 5. anomalii ale metacarpienelor 5. unghii îngroșate

6. dezvoltare incompletă a mandibulei 6. modifi cări ale cuti ei toracice 6. genu valgum

7. micrognaţie/retrognaţie 7. osifi care defi citară a craniului 7. glosoptoză

8. carii multi ple 8. prognati sm 8. fracturi multi ple

9. umeri apropiaţi 9. anomalii sacro-coccigiene 9. anomalii structurale ale scapulei

10. anomalii de pelvis 10. modifi cări ale masivului facial 10. scolioză

11. pubis anormal 11. spina bifi dă ocultă

12. defi cit statural

13. dinţi supranumerari

FIGURA 1B. Omoplaţi 
îndepărtaţi; scolioză 
dextroconvexă, 
hiperlordoză

FIGURA 1A. Torace dis-
morfi c alungit, hipopla-
zie a coastelor, cu de-
formarea hemitoracelui 
drept, stern înfundat; 
clavicule hipoplazice în 
jumătatea externă, cu 
orientare oblică în sus şi 
în afară
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Bilanţul biochimic sanguin și hematologic a 
relevat valori în limite normale.

Examenul stomatologic a evidenţiat carii 
mul ti ple la nivelul dinţilor deciduali și întârziere 
în erupţia denti ţiei defi niti ve.

Examen oft almologic: FO normal de ambii 
ochi.

Carioti p: 46 XX.
Examenul radiologic al scheletului a evidenţiat 

craniu branhicefalic, oase vorniene pe suturile 
sa gitală și lamdoidă, torace alungit și aplati zat 
prezentând o depresiune pe rebordul costal 
stâng prin hipoplazia primelor trei coaste și prin 
înfundarea marcată a manubriului și a grilajului 
costal (Fig. 2). Centura scapulară prezintă hipo-
plazia marcată a jumătăţilor externe ale ambelor 
clavicule (Fig. 2). Primele trei vertebre cervicale, 
sudate între ele, consti tuiau un bloc. Scolioza 
dextroconvexă era centrată pe D8-D9. Bazinul 
era în formă de „inimă de carte de joc“, cu hipo-
plazia ramurilor ischiopubiene. S-a evidenţiat şi 
dehiscenţa sincondrozei ishiopubiene.

au propus iniţial termenul de dizostoză cleido-
cra niană pentru această afecţiune. În prezent, 
boala este considerată mai mult o tulburare de 
creș tere caracterizată printr-o displazie genera-
lizată a oaselor și denti ţiei ceea ce a determinat 
aban donarea termenului de ,,dizostoză“ în fa-
voarea celui de „displazie“ (8). 

Mundlos (1999) a descris o triadă de ma ni-
festări clinice pe care le consideră patognomo-
nice pentru diagnosti c și care sunt reprezentate 
de dinţi supranumerari, absenţa completă sau 
parţială a claviculei, suturi sagitale dehiscente 
sau închiderea tardivă a fontanelei sagitale. 

Cele mai frecvente modifi cări de la nivelul 
claviculei sunt reprezentate de reducerea por-
ţiunii mediane, prezenţa a două fragmente se-
parate care se arti culează cu sternul și acro-
mionul, absenţa capătului sternal al claviculei 
cu prezenţa segmentului care se arti culează cu 
acromionul sau hipoplazia capătului acromian. 
Absenţa completă a claviculei este rară, fi ind 
întâlnită într-un caz din 10 (9). Frecvent ano ma-
liile sunt bilaterale, dar pot fi  și unilaterale. În 
general, pacienţii cu modifi cări claviculare nu 
prezintă dizabilităţi motorii cauzate de aceste 
defecte, dar în funcţie de gradul de hipoplazie al 
claviculei bolnavii își pot apropia umerii pe linia 
mediană.

Osifi carea defectuoasă interesează fonta ne-
lele și suturile care sunt largi și deschise. Peri-
me trul cranian este în general la limita supe-
rioară a normalului fără a fi  macrocefalic. 
Dez vol tarea excesivă a oaselor frontale, parie-
tale și occipitale dau un aspect globulos craniului 
care în unele cazuri se asociază cu hipertelorism. 
Osifi carea suturii metopice poate fi  incompletă. 
Închiderea fontanelei anterioare și a suturilor 
sagitale și metopice este întârziată. La sugar se 
poate ob serva o întârziere în osifi carea craniului, 
iar în cazurile severe oasele parietale pot fi  
absente la naștere. Odată cu creșterea zonele 
neosifi cate devin mai mici, cu apariţia oaselor 
vorniene în special în jurul suturii lambdoide 
(10). Oasele faciale mai puţin dezvoltate pot fi  
însoţite de absenţa sau reducerea sinusurilor 
(11). 

În cazul prezentat au existat anomalii atât la 
nivelul claviculelor, cât și al oaselor craniene.

 Alte modifi cări raportate la nivelul craniului, 
mai puţin frecvente, sunt reprezentate de redu-
cerea sau absenţa oaselor nazale, hipoplazia 
maxilarului, întârzierea unirii simfi zei mandi-
bulare, bază craniană mică cu reducerea dia me-
trului sagital și foramen magnum larg (3). Palatul 
în mod obișnuit este mai arcuit și în unele cazuri 
este dehiscent. Un alt semn frecvent întâlnit este 
hipertelorismul, însoţit de micrognaţie și/sau 

FIGURA 2. Torace alungit şi apla  zat, hipoplazia 
primelor trei coaste, înfundarea marcată a manubriu-
lui şi grilajului costal; centura scapulară cu hipoplazia 
marcată a jumătăţilor externe ale ambelor clavicule

Pacienta a fost diagnosti cată cu displazie cle-
ido craniană pe baza semnelor clinice şi a mo di-
fi cărilor radiologice caracteristi ce. În acelaşi 
ti mp s-au exclus, pe baza anamnezei, aspectelor 
clinice şi paraclinice alte afecţiuni de cauză ante/
peri şi postnatală care asociază întârziere în dez-
voltarea somati că şi anomalii scheleti ce. 

DISCUŢII 
Displazia cleidocraniană este o afecţiune 

geneti că care afectează în egală măsură ambele 
sexe și se transmite autosomal dominant, deși 
un număr de cazuri par a fi  sporadice, izolate, 
re zultate prin mutaţii de novo (7). Frecvenţa 
bolii este de 1/1.000.000 de indivizi (8). 

Cele mai evidente manifestări clinice sunt 
defectele de osifi care de la nivelul craniului și 
claviculei, moti v pentru care Marie și Stainton 
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retrognaţie. Denti ţia este neregulată (7). Pri ma 
denti ţie apare tardiv, fi ind incompletă și persis-
tentă până la vârsta adultă. Denti ţia de fi niti vă 
este anormală în erupţie și dezvoltare, implan-
tarea dentară fi ind anarhică, cu dinţi su pranume-
rari, demineralizaţi, mici, implantaţi ha oti c, mal-
formaţi și cu multi ple carii (12). La pacienta 
noastră diagnosti cată cu displazie cleido craniană 
s-a observat o întârziere în apariţia denti ţiei 
defi niti ve și carii numeroase la nivelul dinţilor 
deciduali.

O scolioză severă sau alte modifi cări ale co-
loanei vertebrale pot fi  prezente. Se pot asocia 
malformaţii congenitale sacro-coccigiene (6). 
Spina bifi da se observă la nivel cervical și toracic 
superior, în ti mp ce corpurile vertebrale își men-
ţin aspectul infanti l cu ambele platouri convexe. 
Tulburări în osifi carea oaselor ischiopubiene și 
iliace pot fi  înregistrate (13). Anomalii ale oaselor 
bazinului au fost remarcate la explorările ima-
gisti ce la pacienta evaluată.

Nici un aspect clinic nu este constant. Pseu-
doartroza izolată a claviculei nu stabilește diag-
nosti cul, fi ind necesară examinarea întregului 
schelet chiar și în formele incomplete de boală (4).

Talia este redusă, fără a fi  vorba de un nanism 
adevărat; pacienta noastră diagnosti cată cu dis-
plazie cleidocraniană avea hipotrofi e staturo-
pon derală.

Surditatea este frecventă, datorată în prin cipal 
anomaliilor structurale ale oaselor urechii interne, 
asociate cu o scleroză avansată a re gi unilor mas-
toide și pietroase ale osului temporal (4).

Examenul radiologic evidenţiază fontanela 
an terioară larg deschisă și oasele craniului cu 
suturi incomplete (13).

În ansamblu, prognosti cul bolii este favorabil; 
excepţional fragmentele claviculare pot produce 
compresiuni nervoase, situaţie în care este indi-
cată intervenţia chirurgicală (14).

Intelectul acestor bolnavi nu este afectat. Ei 
acuză o diminuare a forţei musculare la nivelul 
membrelor superioare; prezenţa unei coxa vara 
poate determina dureri și tulburări de mers. 
Deformările toracice pot produce unele difi  cul tăţi 
respiratorii pentru care se recomandă kine to te ra-
pie permanentă și adecvată fi ecărui caz în parte. 

La vârsta adultă pacienţii de sex feminin cu 
displazie cleidocraniană pun problema unei dis-
tocii mecanice de bazin ce necesită terapie obs-
te tricală.

Modifi cările scheleti ce impun formularea 
diagnosti cului diferenţial cu rahiti smul carenţial 
comun și cu hipofosfatazemia congenitală de ti p 
infanti l, care pot fi  excluse prin valorile normale 
ale echilibrului fosfocalcic, a fosfatazei alcaline, 
precum și prin obiecti varea vitamino-D rezisten-
ţei patologiei osoase. 

CONCLUZII
Displazia cleidocraniană este o osteo con dro-

displazie care poate afecta ambele sexe. Sem-
nele clinice care ridică suspiciunea de dis plazie 
cleidocraniană sunt anomaliile osoase pre zente 
la nivelul craniului, claviculelor şi pel visului, de-
fi citul statural şi anomaliile dentare, toate fi ind 
prezente în cazul prezentat. Prog nosti cul displa-
ziei cleidocraniene este favorabil, deoarece tul-
bu rările de creştere sunt moderate, iar anoma-
liile claviculare nu sunt invalidante.  


