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DISTROFIA MUSCULARÅ
DE TIP FACIO-SCAPULO-HUMERAL

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Distrofia muscularå facio-scapulo-humeralå (DFSH) este unul dintre cele mai frecvente tipuri de distrofii musculare. În ultimii ani, la
tabloul clinic clasic al bolii (caracterizat prin afectarea musculaturii faciale, scapulohumerale, tibiale anterioare ¿i a centurii pelvine) au
fost adåugate afectarea vascularå retinianå, hipoacuzia neuro-senzorialå (frecvent asimptomaticå) ¿i, în cazuri severe, chiar
anomalii ale sistemului nervos central. De¿i în majoritatea cazurilor evolu¡ia bolii este benignå, existå bolnavi care ajung în scaunul cu
rotile. Din punct de vedere genetic, este o boalå transmiså autozomal dominant în 70-90% din cazuri ¿i sporadic în rest; una dintre
genele implicate în DFSH a fost localizatå pe cromozomul 4 (4q35), restul fiind încå neidentificate.
Cuvinte cheie: distrofia muscularå facio-scapulo-humeralå

ABSTRACT
Facioscapulohumeral dystrophy is one of the most common types of muscular dystrophy. Over the past few years the essential
clinical features of weakness of the facial, scapulohumeral, anterior tibial, and pelvic girdle muscles have been extended to include
retinal vascular disease, sensory hearing loss (usually asymptomatic) and, in severe cases, even abnormalities of the central
nervous system. Many individuals are only mildly affected by these dystrophies though some may later become dependent on
wheelchairs. It is an autosomal dominant disease in 70-90% of cases and  is sporadic in the rest. One of the affected genes has been
localized to chromosome band 4q35, but the others remain unknown.
Keywords: facioscapulohumeral dystrophy

EPIDEMIOLOGIE

Distrofia muscularå facio-scapulo-humeralå (DFSH)
ocupå locul al 3-lea ca frecven¡å în rândul distrofiilor
musculare (dupå distrofia muscularå tip Duchenne ¿i
distrofia muscularå miotonicå), prevalen¡a sa fiind
estimatå la nivel mondial între 1-5/100 000 (1).  Dintre
purtåtorii defectelor genice, bårba¡ii sunt mai frecvent
simptomatici decât femeile, penetran¡a bolii pânå la
vârsta de 30 de ani fiind de 95% pentru bårba¡i ¿i de
69% pentru femei. Bårba¡ii prezintå a¿adar un debut
clinic mai timpuriu, dar ¿i afectarea mai frecventå a
mu¿chilor extensori ai piciorului (1, 2).

GENETICÅ

Este o boalå transmiså autozomal dominant în 70-
90% din cazuri ¿i sporadic în rest. Una dintre genele
implicate în DFSH a fost localizatå pe cromozomul 4
(4q35), restul fiind încå neidentificate. Majoritatea
cazurilor de DFSH sunt produse de dele¡ii ale secven-
¡ei repetitive D4Z4 de ADN de la nivelul telomerului
cromozomului 4 (1, 2).

PATOGENEZÅ

Mecanismul molecular exact al bolii råmâne necu-
noscut. Studii recente au eviden¡iat niveluri crescute

ale proteinei adenin nucleotid translocator 1, o compo-
nentå majorå a membranei interne mitocondriale,
sugerând cå disfunc¡ia mitocondrialå ar putea constitui
evenimentul ini¡ial în patogeneza bolii.  În sprijinul
acestei ipoteze vine ¿i observa¡ia cå miobla¿tii bolna-
vilor cu DFSH prezintå o susceptibilitate crescutå la
stressul oxidativ (3, 4, 5).

TABLOU CLINIC

Debutul clinic se produce între 10-50 ani; o treime
dintre pacien¡ii purtåtori ai muta¡iei sunt asimptomatici.
Boala debuteazå de obicei la nivelul musculaturii
faciale sau a centurii scapulare, frecvent asimetric ¿i
foarte rar la nivelul compartimentului distal posterior
al membrului inferior.

În aproximativ 2% din cazuri debutul este de tip
infantil, fiind asociat cu o afectare muscularå mai
severå, precum ¿i cu afectarea altor sisteme (hipo-
acuzie, ambliopie, epilepsie).

Scåderea de for¡å muscularå este simptomaticå
la aproximativ 80% dintre membrii familiilor afectate.
Poate fi asimetricå (1, 2).

La inspec¡ia pacien¡ilor în ortosta¡iune se pot re-
marca urmåtoarele modificåri morfologice:
• în repaus, umeri „cåzu¡i“, în rota¡ie anterioarå;
• scapule „allatae“ (fiind considerat cel mai carac-
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teristic semn) ¿i umeri „triunghiulari“, aspecte care
devin mai evidente la abduc¡ia bra¡elor;

• pectus excavatum;
• inversarea pliului axilar (care devine convex în sens

caudal), datoratå afectårii mu¿chiului pectoral
mare.
Mu¿chiul deltoid este de obicei indemn, scåderea

for¡ei de abductie a bra¡elor rezultând mai ales din
deficitul de fixare a scapulei; dacå scapula este fixatå
de peretele toracic de cåtre examinator, se poate obser-
va o cre¿tere semnificativå de for¡å la nivelul umårului.

Scåderea de for¡å la nivelul musculaturii umårului
este simptomul de debut la peste 80% dintre bolnavi.

Afectarea mu¿chiului tibial anterior este caracte-
risticå bolii, în timp ce mu¿chii posteriori ai gambei
råmân indemni; rareori înså mersul „stepat“ este
simptomul major la debut. La peste 50% dintre bolna-
vi, musculatura centurii pelvine ramâne neafectatå
în evolu¡ia bolii.

Afectarea musculaturii faciale apare la cca 95%
dintre bolnavi pânå la vârsta de 35 ani; poate fi asi-
metricå, afecteazå cel mai frecvent orbicularul gurii.
Modificårile func¡ionale consecutive sunt: ocluzia
palpebralå incompletå în timpul somnului, dizartrie
(mai ales pentru consoanele labiale), aspectul de „gurå
de tapir“ dat de protruzia buzelor, un aspect particular
„transversal“ al zâmbetului. Unii pacien¡i purtåtori ai
muta¡iei 4q35 nu prezintå simptome faciale.

În segmentul cranial al trunchiului sunt afecta¡i
precoce mu¿chii:

• latissimus dorsi
• trapez
• pectorali
• romboizii
• din¡atul anterior,
Cu afectarea consecutivå a capacitå¡ii de abducere

a bra¡ului datoritå deficitului de fixare a scapulei. La
nivelul bra¡ului este afectat cu precådere bicepsul,
iar la antebra¡ mai ales extensorii pumnului, relativ
tardiv în evolu¡ia bolii.

În segmentul pelvin sunt afecta¡i mai ales dorsi-
flexorii piciorului, în timp ce musculatura proximalå
a membrului inferior este afectatå la aproximativ 50%
dintre pacien¡i, în evolu¡ia bolii.

Musculatura inervatå de nervii bulbari, muscu-
latura extrinsecå ocularå, musculatura respiratorie ¿i
deltoizii sunt de regulå indemni.

La purtåtorii unor dele¡ii masive poate fi afectatå
¿i musculatura limbii.

Progresia bolii se realizeazå descendent, continuu,
rareori în trepte (cu perioade de relativå neevolu-
tivitate clinicå) timp de 20-50 ani, pentru ca apoi
deficitul de for¡å så se stabilizeze; 20% dintre bolnavi
ajung imobiliza¡i în scaunul cu rotile, dar, în general,

speran¡a de via¡å este normalå.
Afectarea altor sisteme include (6, 7):
• Hipoacuzia neuro-senzorialå (apare frecvent

dar rareori este simptomaticå)
• Teleangiectazie ¿i dezlipire retinianå (sindrom

Coat);
• Aritmii cardiace, blocuri de conducere, hiper-

tensiune arterialå labilå, raportate cu o inciden¡å
ceva mai mare decât în popula¡ia generalå
(2-5% din cazuri);

• Sistemul nervos central este afectat în cazul
dele¡iilor masive, manifestându-se prin: retar-
dare mentalå (cca 90% din cazuri), epilepsie
(40% din cazuri);

Au fost semnalate o serie de fenotipuri atipice la
pacien¡i cu DFSH confirmatå genetic, cum ar fi:

• distrofie scapulo-humeralå (fårå afectare fa-
cialå) cu sau fårå mialgii;

• DFSH asociatå cu oftalmoplegie externå pro-
gresivå;

• fenotip de tip distrofia centurilor;
• miopatii distale;
• afectare brahialå asimetricå (8).
Caracteristici de transmitere intergenera¡ionalå (9,

10): Prezen¡a fenomenului de anticipa¡ie (debutul mai
timpuriu la descenden¡i comparativ cu genitorii) este
încå discutatå, de¿i a fost raportatå în unele familii; în
aceste cazuri nu s-au observat înså corela¡ii cu dimen-
siunile dele¡iei genice.

În cazul mamelor purtåtoare asimptomatice, copiii
de sex masculin au manifestat forme de boalå mai
severe decât cei de sex feminin.

Formele mai grave ale maladiei s-au dovedit de
asemenea mai frecvent datorate unor muta¡ii noi
sau unor muta¡ii transmise pe linie maternå.

EXPLORÅRI PARACLINICE

Nivelul seric de CPK este normal în 25% din cazuri,
la restul bolnavilor fiind crescut de pânå la 5 ori fa¡å
de valorile normale.

Examenul EMG indicå modificåri de tip miopatic
nespecific; neuropatii focale ¿i plexopatii brahiale
pot apårea secundar leziunilor nervoase prin mecanis-
mul de întindere.

Imagistica relevå un proces distructiv selectiv care
intereseazå musculatura compartimentului anterior al
gambei; hipertrofia mu¿chiului psoas poate fi uneori
eviden¡iatå (1, 2, 11).

TESTELE GENETICE

Diagnosticul de DFSH poate fi confirmat prin
analiza fragmentelor de restric¡ie ale ADN-ului în
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cca 95% din cazuri. Un fragment Eco RI mai mic
de 35 kb este compatibil cu diagnosticul de DFSH.

Aproximativ 2% dintre pacien¡ii cu DFSH nu
prezintå înså linkaj pozitiv pentru locusul 4q35.

Centrul European pentru Boli Neuromusculare a
stabilit urmåtoarele criterii de diagnostic pentru efec-
tuarea studiilor genetice:

• debutul bolii la nivelul musculaturii faciale sau
a centurii scapulare, cu lipsa de afectare a mus-
culaturii faringiene, extraoculare ¿i linguale, ca
¿i a miocardului;

• interesarea musculaturii faciale la peste 50%
dintre membrii familiei afectate;

• transmitere de tip autosomal dominant în fami-
lia respectivå;

• modificåri de tip miopatic la examenul EMG ¿i
bioptic la cel pu¡in un membru simptomatic al
familiei, fårå elemente bioptice care så sugereze
un alt diagnostic.

Testarea geneticå poate fi utilå ¿i pentru diagnos-
ticul în faza presimptomaticå a bolii, ca ¿i pentru
diagnosticul ante-natal.

Biopsia muscularå eviden¡iazå:
• variabilitate în dimensiuni a fibrelor musculare

(fibre mici, rotunjite sau angulate,  cu nuclei
internaliza¡i, frecvente fibre hipertrofiate);

• predominen¡a fibrelor de tip 2;
• rare fibre necrotice, fibre în proces de fagocitare

sau regenerare;
• aspecte inflamatorii perivasculare (preponde-

rent limfocite CD4+) ¿i endomisiale (preponde-
rent limfocite CD8+);

• proliferarea ¡esutului conjunctiv endomisial;
• vacuole „conturate“;
• fibre musculare care exprimå complexul de atac

membranar;
• fibre musculare care exprimå antigenul major

de histocompatibilitate de claså I.
Dacå testarea geneticå pentru DFSH este negativå,

biopsia muscularå devine examen de elec¡ie pentru
eliminarea altor entitå¡i morbide care ar putea mima
boala.

Unii autori au individualizat douå tipuri anatomo-
clinice de DFSH:

• Forma IA (având caracterele descrise anterior)
• Forma IB (caracterizatå prin afectare facialå,

scapule allate, deficit de for¡å predominant
proximal la nivelul membrelor, foarte rar distal,
la membrele inferioare; bioptic se eviden¡iazå
modificåri miopatice fårå inflama¡ie).

Diagnosticul diferen¡ial trebuie så aibå în vedere:
• scleroza lateralå amiotroficå;
• polineuropatia demielinizantå inflamatorie

cronicå;

• distrofiile musculare congenitale;
• distrofia muscularå tip Emery-Dreifuss;
• distrofia muscularå forma centurilor;
• miopatiile congenitale;
• dermatomiozita, polimiozita;
• neuropatia diabeticå;
• miopatii endocrine;
• miozita cu corpi de incluzie;
• boli metabolice ereditare.

TRATAMENT

Nu existå în momentul de fa¡å un tratament capa-
bil så influen¡eze semnificativ evolu¡ia bolii.

Un studiu pilot a raportat cre¿terea masei muscu-
lare ¿i a for¡ei musculare dupå 3 luni de administrare
de albuterol 16 mg/zi (tablete cu eliberare prelungitå);
un alt studiu dublu orb, placebo controlat, folosind 8
respectiv 16 mg albuterol, administrat în 2 prize/zi,
nu a demonstrat o cre¿tere statistic semnificativå a for-
¡ei musculare globale, ci doar a for¡ei la nivelul mu¿chi-
lor mâinii ¿i a masei musculare. Mecanismul de ac¡iune
al drogului este activarea cåii beta adrenergice, prin
stimularea ATP-azei ¿i cre¿terea AMPc (12, 13).

S-a comparat de asemenea, în cadrul unui trial clinic
controlat, efectul creatinei versus placebo, ob¡inându-
se o diferen¡å statistic nesemnificativå în favoarea
creatinei.

În aceste condi¡ii, ca ¿i în cazul altor boli încå incu-
rabile, se încearcå dezvoltarea unor tehnici terapeutice
bazate pe descoperirile relizate în domeniul geneticii
moleculare, cum ar fi (1, 2):

• Suprastimularea prin inginerie geneticå a sinte-
zei de utrofinå (o proteinå localizatå în mod
normal la nivelul jonc¡iunii neuro-musculare,
care are un grad înalt de omologie structuralå
cu distrofina ¿i a cårei genå codantå se aflå pe
cromozomul 6) în celulele musculare în care
distrofina este deficitarå sau absentå; experi-
mentele efectuate pânå în prezent pe animale
au furnizat rezultate promi¡åtoare.

• Utilizarea vectorilor virali modifica¡i genetic
pentru a introduce în genomul celulei musculare
afectate a copiilor normale ale genei distrofinei.

• Inducerea dele¡iei genei miostatinei (o mole-
culå cu rol de semnal din familia factorului de
transformare a cre¿terii beta – TGF beta) care
duce la stimularea regenerårii fibrelor muscu-
lare.

• Inducerea stimulårii expresiei factorului de
cre¿tere insulin-like tip I (IGF I) sau adminis-
trarea sa pe cale sistemicå, produce reducerea
ratei de distrugere a fibrelor musculare la mode-
lele animale de boalå.
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• Restaurarea capacitå¡ii de expresie a distrofinei
la nivelul miocardului ¿i al mu¿chilor scheletici,
prin administrarea sistemicå de gentamicinå,
negamicinå (un antibiotic dipeptidic) sau
oligoribonucleotide antisens (de tip 2OMeAOs)
în experimente efectuate pânå în prezent doar
pe animale.

Transferul de miobla¿ti normali la nivelul mu¿-
chiului distrofic nu a oferit rezultatele scontate.

Folosirea celulelor stem este încå în fazå experi-
mentalå.
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