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REZUMAT
Hipotiroidia congenitală se poate asocia cu hipoacuzie. Totuşi, prevalenţa patologiei tiroidiene la copiii cu hipo-
acuzie severă sau profundă nu este clară. 
Autorii evaluează funcţia tiroidiană la un grup format din 30 de copii cu hipoacuzie neurosenzorială profundă bila-
terală, implantaţi cohlear, pentru a determina dacă există o asociere între hipoacuzia congenitală severă şi 
hipotiroidie. Valorile serice ale TSH şi tiroxinei libere au fost normale la copiii studiaţi. Nu a fost diagnosticat nici un 
copil cu sindrom Pendred. Sunt prezentate datele din literatură referitoare la asocierea hipoacuziei cu patologia 
tiroidiană şi importanţa testării de auz la copiii diagnosticaţi cu hipotiroidism congenital. 

Cuvinte cheie: hipoacuzie neurosenzorială congenitală, implant cohlear, 
hipotiroidism congenital, screening auditiv

ABSTRACT
Congenital hypothyroidism may be associated with hearing loss. However, the prevalence of thyroid abnormalities 
in children with severe hearing loss is not clearly evaluated. The authors assessed the thyroid function in 30 chil-
dren with profound sensorineural bilateral hearing loss, with cochlear implant, to determine if there is any associa-
tion between congenital hearing loss and hypothyroidism. Serum levels of TSH and free thyroxine were normal in 
the study group. None had Pendred syndrome. We present a literature review on the association between hearing 
loss and thyroid abnormalities and the importance of testing hearing in children with congenital hypothyroidism.
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Surditatea este un defect senzorial ce afectează 
la naştere aprox. 1,3-2,3 din 1.000 de copii. Dintre 
hipoacuziile apărute în copilărie, 50% sunt atribuite 
factorilor genetici, 20-25% factorilor de mediu şi 
25-30% sunt de cauză necunoscută. (1) 

Tiroida este una dintre cele mai importante 
glande endocrine, iar principalul hormon produs de 
aceasta (tiroxina) este esenţial pentru o dezvoltare 
normală a organismului, a sistemului nervos, in-
clusiv a sistemului auditiv. Perioada critică pentru 
dezvoltarea auditivă dependentă de funcţia tiroi-
diană este în primul şi al doilea trimestru de sarcină, 
când tiroida este implicată atât în dezvoltarea mor-

fologică a cohleei, cât şi în procesele neurologice 
care permit dezvoltarea auzului (2). 

Studiile experimentale la animale cu hipo tiro i-
dism indus au arătat pierdere a auzului de tip neuro-
senzorial, dar şi de tip transmisie (3). 

La om, afectarea auditivă este asociată cu dis-
funcţia tiroidiană în următoarele situaţii: 

1) sindromul Pendred; considerat a doua cauză 
de surditate sindromică autosomal recesivă (până la 
7,4% din cazurile cu surditate congenitală), este ca-
rac terizat prin surditate congenitală bilaterală ne-
urosenzorială de obicei severă sau profundă şi guşă 
care se dezvoltă postnatal (40% în pubertate, 60% 
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la adult), cu eutiroidie (posibil uşor hipotiroidism 
în copilărie). Surditatea este asociată cu anomalii 
ale structurii urechii interne şi nu este datorată hi-
po tiroidismului, ci unor mutaţii bialelice ale genei 
SLC26A4, localizată pe cromozomul 7. Aceasta 
codifi că o proteină, pendrina, ce se găseşte în ure-
chea internă, rinichi şi membrana apicală a celulelor 
tiroidiene, fi ind responsabilă de transportul iodului 
în tireocit, dar şi de transportul ionilor de clor în 
ri nichi. S-au descris peste 150 mutaţii ale genei 
SLC26A4; în unele cazuri cu surditate, hipotiroidism 
şi guşă prin defect de organifi care a iodului, dar 
fără modifi cările de ureche internă caracteristice 
sin dromului Pendred, s-au identifi cat mutaţii ale 
tiroidperoxidazei (sindroame pseudo-Pendred) (4) 

2) hipotiroidismul; defectul auditiv este mai 
frecvent descris la copiii cu hipotiroidism congenital 
(la 3,2-50% dintre aceştia), comparativ cu cei cu 
hipotiroidism dobândit. Poate persista şi după tra-
tamentul adecvat cu tiroxină (5,6). Hipoacuzia este 
cel mai adesea de tip neurosenzorial şi poate varia 
de la forma uşoară până la handicap sever. Riscul 
defectului auditiv este mai mare la copiii cu defi cit 
tiroidian sever (atireoza, absenţa epifi zelor la ni-
velul genunchiului la termen, T4 foarte scăzut şi 
TSH foarte crescut la diagnostic), în special la cei 
cu hipotiroidism debutat prenatal (5,6). 

3) cretinismul endemic, apărut la copii născuţi 
de mame afl ate în zone geografi ce cu defi cit sever 
de iod, se asociază cu surdomutitate şi defecte neu-
ro logice severe, datorate lipsei de iod şi, în con se-
cinţă, de hormoni tiroidieni atât la mamă, cât şi la 
făt, în timpul dezvoltării neuronale; poate fi  asociat 
cu eutiroidie sau hipotiroidie postnatal, şi surditatea 
nu este reversibilă sub tratament cu tiroxină. Este 
sugerată o asociere a defectelor de auz cu defi citul 
de iod şi la pacienţii fără cretinism (2).

4) prezenţa anticorpilor antitiroid peroxidază 
la mamă în cursul ultimului trimestru de sarcină 
– se asociază cu o prevalenţă crescută de hipoacuzie 
neurosenzorială la copiii în vârstă de 8 ani, inde-
pendent de hipotiroidismul matern (7).

Hipoacuzia este un defect invizibil la naştere, 
care, dacă este nediagnosticat, poate afecta semni-
fi cativ dezvoltarea limbajului, performanţa şcolara 
şi interacţiunile sociale (8). De aceea se recomandă 
efectuarea unui screening auditiv, preferabil la 
naştere (sau în prima lună după naştere), pentru că 
evaluarea audiologică să fi e făcută până la vârsta de 
3 luni şi să se intervină până la vârsta de 6 luni după 
stabilirea diagnosticului ferm de hipoacuzie prin 
protezare auditivă (9).

Majoritatea studiilor din literatură evaluează 
func ţia auditivă la copiii cu hipotiroidism con-

genital. Ne propunem în studiul de faţă să evaluăm 
funcţia tiroidiană la copiii cu hipoacuzie neuro-
senzorială profundă congenitală implantaţi cohlear, 
pentru a aprecia prevalenţa disfuncţiilor tiroidiene 
în acest grup. 

PACIENŢI ŞI METODĂ

Am selectat un grup de 30 de copii diagnosticaţi 
cu hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală 
congenitală, implantaţi cohlear, pacienţi ai Clinicii 
ORL a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„M.S. Curie“, Bucureşti.

Principalul criteriu de selecţie al pacienţilor a 
fost hipoacuzia neurosenzorială congenitală, ale-
gând ca gradul acesteia să fi e cel mai accentuat 
(hipo acuzie neurosenzorială bilaterală profundă); 
din acest motiv pacienţii selectaţi sunt şi purtători 
de implant cohlear (uni- sau bilateral). Trebuie 
men ţionat că în grupul studiat nu a existat niciun 
copil care să fi  fost diagnosticat în prealabil cu sin-
drom Pendred sau altă surditate sindromică. Diag-
nosticul audiologic de hipoacuzie neurosenzorială 
a fost stabilit (după excluderea unei patologii de 
ureche medie prin efectuarea impedanţei cu tim-
pano gramă şi refl ex stapedian) în funcţie de vârsta 
copilului, astfel:

• prin otoemisiuni acustice şi potenţiale au-
ditive evocate de trunchi cerebral BERA 
(Brain Evoked Response Audiometry) şi 
ASSR (Auditory Steady State Response) 
pen tru copiii cu vârsta sub 4 ani;

• prin audiogramă tonală liminară pentru copiii 
cu vârsta peste 4 ani.

Am determinat à jeun nivelul seric al tiroxinei 
libere (FT4) şi hormonului tireotrop (TSH), folo-
sind kituri comerciale. Valorile normale pentru FT4 
sunt 10,6-22,8 pmol/l, iar pentru TSH sunt 0,27-
4,57 mIU/l. 

REZULTATE

În grupul studiat, alcătuit din 30 de copii cu hi-
po acuzie neurosenzorială profundă bilaterală con-
genitală, au fost 14 fete şi 16 băieţi. Vârsta copiilor 
la momentul recoltării a variat între 2 ani şi 10 ani 
şi 7 luni, vârsta medie fi ind de 3 ani şi 9 luni.

Toate testele au fost efectuate în cadrul aceluiaşi 
laborator. În ceea ce priveşte rezultatele obţinute 
pentru FT4, acestea au fost exprimate în pmol/l şi 
valorile au variat între 14,1-20,7 (valorile normale 
fi ind 10,6-22,8 pmol/l), deci toate valorile s-au 
încadrat în limite normale.
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Rezultatele obţinute pentru TSH au variat între 
0,7 şi 3,94 mIU/l (valorile normale fi ind între 0,27 
şi 4,57), deci şi acestea s-au încadrat tot în limitele 
normalului pentru toţi copiii din lotul studiat. 

DISCUŢII

În grupul de pacienţi cu hipoacuzie neuro sen-
zorială severă sau profundă bilaterală pe care l-am 
evaluat nu am observat niciun fel de anomalii ale 
nivelului hormonilor tiroidieni (FT4 şi TSH).

Deşi sindromul Pendred este considerat o cauză 
relativ frecventă de hipoacuzie congenitală severă, 
în grupul studiat nici unul dintre copii nu a fost 
diagnosticat cu acest sindrom. Deşi o limită a 
acestui studiu este numărul mic de pacienţi evaluaţi, 
totuşi absenţa pacienţilor cu sindrom Pendred su-
gerează fi e că prevalenţa acestora în populaţia 
românească este mică, fi e că nu au fost îndrumaţi 
către protezare auditivă, care le-ar oferi un benefi ciu 
major de sănătate. În literatura de specialitate am 
în tâlnit doar studii ale funcţiei auditive efectuate la 
pacienţi cu hipotiroidie congenitală, şi nu studii de 
evaluare a prevalentţei hipotiroidismului la pa-
cienţii cu hipoacuzie.

Un studiu efectuat în 1980 de către Crifo et al a 
arătat un procent mare (de aproximativ 50%) de 
apa riţie a hipoacuziei în rândul copiilor cu hipo-
tiroidism congenital (10).

În anul 1983, Vanderschueren-Lodeweyckx et al 
au efectuat un studiu prin care au verifi cat nivelul 
de auz pentru 45 de copii diagnosticaţi cu hipo-
tiroidism congenital. Dintre aceştia, 80% (36 de 
copii) aveau auzul normal, iar 20% au prezentat 
diferite grade de hipoacuzie. Dintre cei 9 copii cu 
hipoacuzie, 3 copii au prezentat întârziere în dez-
vol tarea limbajului expresiv, consecutiv unei hipo-
acuzii neurosenzoriale severe bilaterale, necesitând 
protezare auditivă şi reeducare auditiv-verbală. Au-
torii acestui studiu au concluzionat că ar trebui 
efec tuate teste de auz la toţi copiii cu hipotiroidism 
congenital. (11) 

Hipotiroidismul congenital este diagnosticat la 
1 din 2.000-4.000 de nou-născuţi, la ora actuală 
fi ind depistat prin screening neonatal, ceea ce per-
mite iniţierea precoce a tratamentului substitutiv 
(12). 

Deşi s-a arătat că tratamentul cu tiroxină poate 
ameliora parţial defi citele de auz la un grup de 
adulţi cu hipotiroidism tireopriv cu vârsta între 15 
şi 50 de ani (ameliorarea pragurilor auditive la 
audio metria tonală liminară, normalizarea curbelor 
timpanogramei la 3 din 4 pacienţi) (13), totuşi un 
procent semnifi cativ din copiii cu hipotiroidism 

congenital prezintă tulburări auditive în ciuda trata-
mentului precoce şi adecvat (20-47%). (5,6,14) 

Un studiu efectuat în 1996 de Bellman et al, pe 
un lot de 38 de copii (9 băieţi şi 29 de fete) cu hi-
potiroidism congenital, trataţi pentru corectarea 
func ţiei tiroidiene precoce şi corespunzător, a arătat 
că 47% dintre copiii cu hipotiroidism congenital, în 
ciuda tratamentului instituit precoce, asociau un 
grad de scădere de auz (mai mare de 15 dB), ceea 
ce în cele mai multe cazuri a dus la apariţia unor 
tulburări ale limbajului expresiv (14).

În 2013, Lichtenberger-Geslin arată că riscul de-
fi citului de auz autodeclarat este de 3,7 ori mai 
mare la pacienţii cu hipotiroidism congenital de-
pistat neonatal decât în populaţia de aceeaşi vârstă. 
La 90% din cazuri defi citul a fost bilateral, la 76% 
de tip neurosenzorial, la 96% a fost uşor până la 
mo derat, totuşi 17% din pacienţii afectaţi au nece-
sitat suport auditiv la maturitate. Sunt afectate mai 
ales frecvenţele înalte (5).

În 2015, Bruno et al evaluează auditiv, la o 
vârstă mediană de 15,4 ani, 32 de copii cu hipo ti-
roidism congenital depistat prin screening neo natal, 
fără factori de risc asociaţi pentru alterări neuro-
otologice, şi trataţi corect cu tiroxina. La 25% din-
tre aceştia s-au constatat tulburări uşoare şi sub-
clinice de auz, semnifi cativ mai frecvent decât la 32 
de copiii de aceeaşi vârstă, din grupul de control (6).

Nu toate studiile, însă, confi rmă frecvenţa cres-
cută a hipoacuziei la copiii cu hipotiroidism con-
genital (15,16). De exemplu, studiul efectuat în 
2012, de către Hashemipour et al, pe o populaţie de 
copii iranieni, un grup format din 94 de copii cu 
hipotiroidism congenital şi altul format din 450 de 
copii care nu prezentau tulburări ale hormonilor 
tiroidieni, a constatat o frecvenţă scăzută de apariţie 
a hipoacuziei în rândul copiilor cu hipotiroidism 
congenital (3,2%), nesemnifi cativ diferită de cea 
din grupul copiilor fără tulburări tiroidiene (0,2%). 
Acest rezultat a fost pus pe seama unui bun mana-
gement al tratamentului hipotiroidiei congenitale la 
aceşti pacienţi (16).

Ţinând cont de dovezile acumulate până în 
prezent, cel mai recent ghid de diagnostic şi trata-
ment al hipotiroidismului congenital recomandă 
screeningul auditiv neonatal la aceşti copii, dar şi 
repetarea lui înainte de vârsta şcolară sau oricând 
este necesar (12).

Importanţa depistării hipoacuziei este covâr-
şitoare prin faptul că de un auz normal depinde apa-
riţia şi dezvoltarea limbajului expresiv. Copiii care 
prezintă grade mici de hipoacuzie (uşoară sau mo-
derată) pot dezvolta limbajul, prezentând diferite 
tul burări ale acestuia (dislalii – copilul nu pronunţă 
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corect sau deloc anumite sunete). Atunci când gra-
dul hipoacuziei este mare (severă sau profundă) 
copilul nu poate dobândi limbajul fără ajutorul unei 
proteze auditive sau chiar a unui implant cohlear. 

Screeningul auditiv se poate efectua prin mai 
multe metode: fi e prin otoemisiuni acustice, fi e prin 
potenţiale auditive de screening (recomandate a fi  
efectuate în special nou-născuţilor din terapie in-
tensivă). Copiii care nu trec testele de screening au-
ditiv ar trebui testaţi pentru diagnostic într-un cen-
tru specializat prin potenţiale auditive (BERA – Brain 
Evoked Response Audiometry şi/sau ASSR – 
Auditory Steady State Response), pentru determi-
narea pragurilor de auz (9). 

Aceasta permite tratamentul adecvat şi amelio-
rarea prognosticului pe termen lung. 

CONCLUZII

Datorită faptului că studiul nostru nu a arătat 
pre zenţa niciunei anomalii a funcţiei tiroidiene în 
lotul studiat de 30 de copii cu hipoacuzie neuro-
senzorială profundă bilaterală non-sindromică, 
purtători de implant cohlear, nu considerăm nece-
sară testarea de rutină pentru funcţia tiroidiană a 
acestor pacienţi.

Date fi ind datele din literatura de specialitate 
privind frecvenţa apariţiei hipoacuziei în rândul co-
piilor cu hipotiroidism congenital, considerăm 
necesară introducerea şi în România a testării pen-
tru auz a tuturor pacienţilor cu hipotiroidism con-
genital.
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