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HIPOACUZIA LA COPIL – CAUZE GENETICE
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REZUMAT
Hipoacuzia este o afecţiune determinată de mutiple cauze genetice şi non-genetice. Cauzele genetice
reprezintă între 50-60% din hipoacuziile copilului, iar gravitatea afecţiunii este influenţată de modul de
transmitere ereditar, de prezenţa unor trăsături distincte asociate (sindromice/non-sindromice), de mutaţiile
cauzatoare. O importanţă semnificativă se acordă genei GJB2 ce este responsabilă de mai mult de jumătate
dintre cazurile de surditate determinată de factori genetici. Screening-ul genetic mutaţional este acum
disponibil şi în România.
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ABSTRACT
Hearing loss is a disorder caused by multiple genetic and non-genetic causes. The genetic causes are responsible
for 50-60% of the hearing loss causes in children.The severity of the disease is influenced by the pattern of
inheritance, the asociation of distinct syndromic / non-syndromic features and by the responsible mutations. The
GJB2 gene plays an important role being responsible of more than half of all causes of deafness determined by
genetic factors. The screening and the diagnosis of genetic deafness is now available also in Romania.
Key words: hearing loss, genetics, GJB2

Auzul este un proces complex, şi de aceea nu
trebuie să fim surprinşi de multitudinea cauzelor ce
pot determina surditate. Pierderea auzului este o
afecţiune relativ comună în populaţia generală. Se
estimează că din 1000 de nou-născuţi, 1-3 sunt
afectaţi de hipoacuzie, dintre aceştia 50-60% sunt
de cauze genetice. (1,2)
Necesitatea de a identifica copiii cu pierderea
auzului nu este un concept nou. Eforturile pentru
identificarea pacienţilor cu această afecţiune s-au
îmbunătăţit datorită avansării tehnologice. Este
necesară o strategie de screening naţională pentru
depistarea copiilor cu deficienţe de auz, deoarece
intervenţia terapeutică timpurie este crucială pentru
dezvoltarea abilităţiilor de comunicare şi sociale.

(3,4,5) Deoarece copiii cu hipoacuzie prezintă mai
devreme sau mai târziu întârzieri în dezvoltare sau
alte dizabilităţi, medicul de familie sau pediatrul
trebuie să monitorizeze îndeaproape etapele de dezvoltare ale copilului.
Semnele de avertizare ale pierderii auzului în
multe cazuri sunt detectate mai târziu mai ales în
formele uşoare sau moderate de hipoacuzie. Câteva
indicii din comportamentul sugarului ar trebui să
orienteze medicul de medicină primară sau pediatrul
către această afecţiune: copilul nu este speriat de
zgomote, nu este calmat de voci blânde, nu se bucură de zgomotul jucăriilor, nu întoarce capul în
direcţia stimulului, nu râde provocat, nu spune
silabe. Lipsa achiziţiei limbajului, lipsa jocului în
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grup, neînţelegerea a ceea ce i se comunică sunt
semne la copilul mai mare. În urma acestor constatări, pacientul trebuie să fie obligatoriu orientat
într-un ser viciu ORL pentru efectuarea unor teste
audiologice specifice. Diagnosticul de hipoacuzie
în prezent poate fi stabilit prin mai multe metode în
funcţie de vârsta copilului: OAE (otoemisii acustice), ABR/AEP (potenţiale evocate auditive precoce), audiogramă.
În funcţie de zona afectată, surditatea poate fi:
• de conducere (canalul auditiv, timpanul, urechea medie)
• neurosenzorială (cohleea, nervul auditiv sau
creierul)
• mixtă.
Hipoacuzia neurosenzorială poate fi cauzată:
• Prenatal: cauze genetice sau non-genetice
(virale: TORCH, sifilis, medicamente, alcool)
• Perinatal: prematuritate, hipoxia neonatală,
hiperbilirubinemia
• Postnatal: infecţii sistemice (meningite bacteriene/virale), medicamente ototoxice (antibiotice în special aminoglicozide, diuretice),
traumatisme
Pentru cele mai comune cauze non-genetice, factorii
de risc sunt cunoscuţi, iar analizele pentru identificarea
acestor factori sunt uzuale şi se pot efectua în multe
laboratoare. (6) Identificarea cauzelor genetice de surditate ridică dificultăţi în prezent în România. În materialul prezentat ne propunem să aducem în discuţie
cauzele genetice de surditate şi posibilităţiile actuale de
diagnostic existente în România.
Hipoacuzia genetică poate fi clasificată în 2 mari
grupuri:
1) Sindromică: reprezintă aproximativ 30%
dintre cele cu cauză genetică. Au fost descrise peste
400 de sindroame. (7,8)
La aceşti pacienţi, pe lângă hipoacuzie se mai
asociază şi alte probleme de sănătate, ca de
exemplu:
Numele sindromului
Alport
Pender
Usher

Alte simptome (în afara de hipoacuzie)
Disfuncţii renale, anomalii oculare
Mărirea glandei tiroide
Scăderea acuităţii vizuale progresivă
(retinită pigmentară)
Jervell Lange Nielsen Aritmii cu prelungirea intervalului Q-T şi
episoade sincopale
Stickler
Miopie progresivă ce evoluează spre
orbire, degenerare vitroretineană,
artropatii, anomalii ale corpurilor
vertebrale, despicătură de palat,
prolaps de valvă mitrală
Neurofibromatoza
Tumori ale nervului vestibulo-auditiv
tip 2
BOR
Anomalii ale derivaţilor branhiale, oto(Brahio-Oto-Renal)
anomalii, malformaţii renale

Waardenburg

Norrie

Treacher Collins

Goldenhar (OculoAuriculo-Vertebral)
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Schimbări în pigmentarea pielii şi
heterocromie iriniană (ochii de culori
diferite)
Simptome oculare (pseudotumoră de
retină, cataractă, hiperplazie retiniană),
tulburări psihice cu sau fără retardare
mentală
Anomalii craniofaciale (fante palpebrale
oblice, colobom, micrognaţie, urechi
mici şi alte anomalii ale urechii)
Asimetrie facială de grade variate,
anomalii oculare (anoftalmie), anomalii
auriculare, modificări vertebrale cu
malformaţii ale bazei craniului

De obicei sunt boli rare în care pierderea auzului
este considerată o caracteristică majoră. Prezenţa
acestor sindroame poate necesita pe lângă investigaţiile genetice şi ORL, alte evaluări medicale:
oftalmologice, renale, cardiace etc.
2) Non-sindromice: reprezintă 70% dintre cazurile de hipoacuzie genetică. Pot avea transmitere
autozomal dominată, autozomal recesivă, X-linkată,
mitocondrială. (9)
Mutaţii dominante:
• pierderea auzului poate fi determinată de o
singură copie a genei mutante (stare de heterozigot)
• afecţiunea se manifestă în fiecare generaţie
• dacă un părinte este heterozigot pentru o mutaţie dominantă, fiecare copil are un risc de
50% de a manifesta boala
Mutaţii recesive:
• pierderea auzului devine manifestă dacă
ambele copii ale unei gene sunt mutante
• de obicei nu există un istoric familial de
hipoacuzie
• pentru fiecare descendent există un risc de
25% de a prezenta boala, şi 50% risc de a fi
purtători asimptomatici
Mutaţii X-linkate:
• frecvent doar bărbaţii sunt afectaţi, femeile
fiind purtătoare (heterozigot)
Mutaţii mitocondriale:
• se transmit pe linie maternă la toţi descendenţii
• subiecţii de sex masculin afectaţi nu transmit
boala descendenţilor
• exprimarea clinică a mutaţiilor mitocondriale
e variabilă
Tipul de transmitere se stabileşte în urma
consultului genetic şi efectuării arborelui genealogic. Acest lucru orientează medicul genetician
în stabilirea unui screening mutaţional genetic.
Cele mai frecvente mutaţii la rasa caucaziană sunt
în genele GJB2 (conexina 26) şi GJB6 (conexina
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30). (10,11,12,13) Teste moleculare genetice pentru
aceste mutaţii se pot efectua în prezent la catedra de
genetică a Facultăţii de Medicină „Carol Davila“,
Bucureşti, protocolul fiind implementat de către
asistent univ. dr. Strugaru Cristian Răzvan în cadrul
lucrării de doctorat cu titlul: „Implicaţii genetice în
surditatea congenitală: sindromică şi non-sindromică“, având ca şi conducător ştiinţific pe Dnul. Prof.
Dr. Călăraşu Romeo. Frecvenţa mutaţiilor în gena
GJB2 la pacienţii testaţi a fost comparabilă cu media
europeană, predominând mutaţia 35delG. (14)
Alături de acestea, la nivel mondial mai sunt
studiate şi alte gene implicate (peste 65) în dezvoltarea aparatului auditiv, de exemplu: în menţinerea homeostaziei ionice (conexina31(GJB3), conexina 43(GJA1), KCNQ4, SLC26A4)/codificarea
factorilor de transcripţie ( POU3F4, POU4F3,
EYA4, TFCP2L3)/ codificarea proteinelor citoscheletului (MYO3A, MYO7A, MYO6, MYO15,
OTOF, CDH23)/ codificarea matrice extracelulară
(TECTA, COL11A2, COCH). (15)
Totuşi, mutaţiile în aceste gene sunt mai rare şi
nu a putut fi stabilită o cauzalitate directă între
mutaţie şi hipoacuzie. Se încearcă la ora actuală
asocieri între anumite gene/mutaţii pentru a putea fi
înscrise într-un protocol de screening.
Cea mai comună formă de hipoacuzie sindromică
este Sd. Pender. Acest sindrom este rar recunoscut în
perioada neonatală din cauza lipsei anomaliilor tiroidiene la naştere. Majoritatea copiilor afectaţi au mutaţii
în gena SLC26A4, situată pe cromozomul 7q31. (16)

Pe lângă examenul ORL, în depistarea cauzelor
de surditate, un rol major este dat de examenul şi
consilierea genetică. Prezenţa şi a altor membri
afectaţi în cadrul familiei, poate ajuta la stabilirea
diagnosticului şi a modului de transmitere ereditar,
direcţionând astfel investigaţiile genetice ulterioare
(screening mutaţional genetic). (17,18,19)
Motivele majore pentru care se impune efectuarea unei investigaţii genetice:
• stabilirea diagnosticului/etiologiei
• determinarea riscului de recurenţă
• determinarea statusului de purtător (heterozigot)
• diagnosticarea prenatală
• stabilirea managementului medical ulterior.
Putem concluziona că în prezent prin punerea la
punct a acestei tehnologii diagnosticarea pacienţilor
cu hipoacuzie de cauză genetică este posibilă şi în
România. Diagnosticul precoce etiologic vine în
sprijinul pacienţilor, protezarea auditivă timpurie şi
urmărirea acestora în centre speciale în vederea
achiziţionării şi menţinerii limbajului este esenţială
pentru integrarea socială a copilului.
Cunoscând cauzele, consilierea genetică vine în
sprijinul acestora, clarificarea statutului genetic al
membrilor familiei ajută pacienţii de a lua decizii
informate medicale şi personale. Stocarea ADN-ului
membrilor familiei în centre specializate trebuie
luată în consideraţie, deoarece metodologia actuală
de testare pentru mutaţii se va îmbunătăţi în viitor.
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