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REZUMAT
Hipoacuzia reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, cu o incidenţă de aproximativ 1 la 1.000 de nou-

născuţi. Cauzele care determină hipoacuzia sunt multiple, putând fi  cauze genetice şi cauze non-genetice. Dintre 
hipoacuziile copilului, 50% sunt determinate de cauze genetice, o importanţă semnifi cativă acordându-se genei 
GJB2 (conexina 26) ce este responsabilă de mai mult de jumătate dintre cauzele de hipoacuzie determinate de 
factori genetici. Autorii expun o trecere în revistă a principalelor cauze genetice pentru hipoacuzia în populaţia 
pediatrică.
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ABSTRACT
Hearing loss is a major public health problem, with an incidence of about 1 in 1,000 newborns. The causes 

which determine the loss of hearing are multiple and can be of genetic or non-genetic causes. Among child 
hearing loss, 50% are caused by genetic causes. A signifi cant importance is given to the GJB2 (connexin 26) 
gene which is responsible for more than half of causes of hearing loss determined by genetic factors. The authors 
expose an overview of the main signifi cant genetic factors for the hearing loss at pediatric population. 
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INTRODUCERE

Hipoacuzia reprezintă cel mai frecvent defect 
senzorial. Hipoacuziile pot fi  clasifi cate după 
mai multe criterii, cum ar fi : ti pul şi gradul hipo-
acuziei, modalitatea de transmitere, momentul 
instalării. În funcţie de cauză, pot fi  hipoacuzii 

geneti ce – aproximati v 50%, hipoacuzii cauzate 
de factori de mediu – 20-25% şi hipoacuzii a 
căror cauză nu este cunoscută – 25-30% (1).

Cele mai frecvente cauze sunt cele geneti ce. 
75-80% sunt moștenite pe cale recesivă, 18-20% 
pe cale dominantă, 1-2% pe cale X-linkată și mai 
puţin de 1% pe cale mitocondrială (2,3).
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După alţi autori, cauzele ce pot determina 
hipoacuzie sunt clasifi cate astf el: 50% cauze de 
mediu sau interacţiune mediu-geneti că, 50% 
cauze geneti ce, dintre care: 30% hipoacuzie sin-
dromică şi 70% hipoacuzie nonsindromică (2).

TIPURI DE HIPOACUZIE

Hipoacuzia sindromică

Hipoacuzia sindromică apare în contextul 
unui sindrom care este însoţit de malformaţii și 
afecţiuni specifi ce. De cele mai multe ori hi-
poacuzia se asociază cu anomalii auriculare, 
ocu lare, tulburări metabolice, malformaţii mus-
culo scheletale, renale și nervoase. 30% dintre 
copiii hipoacuzici se încadrează în această cate-
gorie. (4,5)

Pacienţii cu hipoacuzie sindromică (în pro-
por ţie de aproximati v 30% dintre hipoacuziile 
de cauză geneti că), prezintă asociat şi alte pro-
bleme de sănătate, prezentate în Tabelul 1.

Hipoacuziile non-sindromice

Reprezintă 70% dintre cazurile de hipoacuzie 
geneti că. În această situaţie pacientul prezintă 
doar hipoacuzie (5,6). Pot avea transmitere 

auto zomal dominantă, autozomal recesivă, 
X-linkată, mitocondrială (7).

Transmiterea pe cale dominantă determină 
hipoacuzie prin prezenţa mutaţiei unei singure 
gene. Hipoacuzia apare în fi ecare generaţie și 
există un istoric familial poziti v pentru hipo-
acuzie. Riscul de a transmite generaţiilor urmă-
toare este de 50% (6).

Transmiterea pe cale recesivă necesită pre-
zenţa mutaţiei în ambele copii ale genelor. Nu 
există un istoric familial poziti v de hipoacuzie, 
iar părinţii sunt purtători sănătoși (8).

Transmiterea pe cale X-linkată are un patt ern 
special. În familiile afectate doar băieţii dezvoltă 
boala, iar fetele transmit mai departe, fi ind pur-
tătoare asimptomati ce (9).

Transmiterea pe cale mitocondrială repre-
zintă un ti p parti cular de transmitere. Boala este 
transmisă doar pe cale maternă. O femeie 
afectată va avea toţi copiii bolnavi. Bărbaţii nu 
transmit boala generaţiilor următoare (10).

MUTAŢII GENETICE 

Locusurile cromozomiale responsabile de 
diferitele forme de surditate geneti că (vezi 
Tabelul 2) au fost denumite cu acronimul DFN, 

TABELUL 1. Cauze geneti ce sindromice pentru hipoacuzia pediatrică (5)

Numele sindromului Alte simptome (în afara hipoacuziei)
Alport Disfuncţii renale, anomalii oculare
Sindromul Pendred Criteriile de diagnosti c includ hipoacuzia neurosenzorială, congenitală, 

nonprogresivă, severă spre profundă în majoritatea cazurilor, poate să fi e și 
tardivă și progresivă, dilataţie vesti bulară bilaterală a apeductului vesti bular, 
ti roidă mărită de volum.

Sindromul Usher ti p 3 Criteriile de diagnosti c presupun hipoacuzie neurosenzorială postlinguală, 
reti nită pigmentară cu debut tardiv
Scăderea acuităţii vizuale progresivă şi orbire progresivă (reti nopati e 
pigmentară)

Jervell Lange Nielsen Aritmii cu prelungirea intervalului Q-T şi episoade sincopale
Sti ckler 
(artro-oft almopati a progresivă 
ereditară)

Miopie progresivă ce evoluează spre orbire, degenerare vitroreti neană, 
artropati i, anomalii ale corpurilor vertebrale, despicături de palat, prolaps de 
valvă mitrală

Neorofi bromatoza ti p 2 Tumori ale nervului vesti bulo-auditi v
BOR
(Branhio-Oto-Renal)

Presupune anomalii ale derivaţiilor branhiale, chisturi în regiunea gâtului, 
otoanomalii, malformaţii renale. Criteriile de diagnosti c includ hipoacuzie 
(98%), chisturi preauriculare (85%), branhiale (70%), renale (40%) și anomalii 
ale urechii externe (30%)

Waardenburg ti p I Criteriile majore de diagnosti c includ dystopia canthorum, hipoacuzie 
congenitală, iriși heterocromi și o rudă de gradul I afectată. 60% dintre copiii 
afectaţi au hipoacuzie congenitală și în 90% din cazuri este bilaterală

Norrie Simptome oculare (pseudotumora de reti nă, cataractă, hiperplazie reti niană), 
tulburări psihice cu sau fără retard mental

Treacher Collins Anomalii craniofaciale (fante palpebrale oblice, coloboma, micrognaţie, urechi 
mici şi alte anomalii ale urechii)

Goldenhar (Oculo-Auriculo-Vertebral) Asimetrie facială de grade variate, anomalii oculare (anoft almie), anomalii 
auriculare, modifi cări vertebrale cu malformaţii ale bazei craniului
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după denumirea în limba engleză, care înseamnă 
surditate sau hipoacuzie (5). Acest acronim DFN 
este urmat de literele A sau B, care reprezintă 
modalitatea de transmitere DFNA pentru trans-
miterea autosomal dominantă, respecti v DFNB 
pentru transmiterea autosomal recesivă (4,5).

Cele mai frecvente mutaţii responsabile de 
hipoacuziile ereditare sunt cele legate de 
DFNB1, care se găseşte pe cromozomul 13q11 
(11). Pe acest locus, la distanţă mică între ele se 
găsesc două gene foarte importante GJB2 şi 
GJB6 (numele acestor gene este de fapt tot o 
prescurtare de la proteinele pe care le codifi că, 
care se numesc conexine şi sunt nişte proteine 
de joncţiune intercelulară de la nivelul urechii 
interne – gap juncti on). Gena GJB2 codifi că o 
proteină numită conexina 26, iar gena GJB6-
conexina 30 (12).

Conexinele 26 și 30 sunt responsabile în 
cohlee de majoritatea joncţiunilor intercelulare, 
fi ind implicate în susţinerea celulelor epiteliale 
ale organului Corti . Atunci când există mutaţii 
ale genelor GJB2 sau GJB6, formarea acestor 
pro teine este defectuoasă, având drept con se-
cinţă imposibilitatea schimbului de ioni de po-
tasiu şi, deci, hipoacuzia (5,7,13).

Alte gene raportate ca fi ind importante pen-
tru hipoacuzia autozomal recesivă la populaţia 
vest-europeană sunt: TMC1, OTOF și CDH23 
(12,13). La pacienţii cu hipoacuzie progresivă şi 
un posibil mod de transmitere autozomal re-
cesiv trebuie luate în considerare mutaţiile 

genei TMPRSS3. Vârsta de debut şi rata pro-
gresiei hipoacuziei sunt variabile. Hipoacuzia 
non sindromică autozomal recesivă DFNB8/10 
este cauzată de mutaţiile genei TMPRSS3 (14). 
Un studiu al Universităţii din Nijmegen arată că 
mutaţiile acestei gene se pot clasifi ca în minore 
şi severe şi se asociază cu DFNB8 (hipoacuzie 
post linguală cauzată de prezenţa unei mutaţii 
minore şi a uneia severe) sau DFNB10 (hipo-
acuzie prelinguală, cauzată de prezenţa a două 
mutaţii severe).

Cea mai frecventă mutaţie a genei GJB2, 
întâlnită în populaţia europeană, este mutaţia 
35delG, fi ind responsabilă de aproximati v 70% 
dintre toate mutaţiile acestei gene. Frecvenţa 
mutaţiei 35delG în rândul purtătorilor sănătoşi 
în polulaţia Europei este de 1:34, din această 
cauză mutaţiile acestei gene fi ind responsabile 
de aproximati v jumătate din toate hipoacuziile 
geneti ce nonsindromice (5,15).

TESTE GENETICE

Testarea geneti că este un proces complex 
prin care se compară secvenţa unei gene parti -
culare a persoanei investi gate cu secvenţa sta-
bilită ca normală-standard pentru gena res pec-
ti vă. Prin această comparare se pot identi fi ca 
mu taţiile ce determină oprirea sau funcţionarea 
defectuoasă a genei. O persoană poate fi  testată 
doar pentru genele care au fost descoperite şi la 
care a fost stabilită secvenţa normală (17).

TABELUL 2. Tipuri comune de hipoacuzii nonsindromice ereditare (16)

Locus Gena Fenoti pul auditi v

DFN3 POU3F4
Hipoacuzia este consecinţa blocării scăriţei, procesul fi ind similar celei din otoscleroză, 
hipoacuzia este progresivă

DFNA1 DIAPH1
Hipoacuzia debutează în prima decadă de viaţă
Începe cu frecvenţe joase și evoluează spre o hipoacuzie 

DFNA2 KCNQ4
Hipoacuzia la frecvenţe îmalte este bilaterală şi debutează în prima decadă de viaţă. 
Ulterior sunt afectate toate frecvenţele.

DFNA 6/14/38 WFS1
Hipoacuzia debutează precoce, fi ind afectate frecvenţele joase; aproximati v 75% dintre 
familiile purtătoare sunt purtătoare de mutaţii al capătului C-terminal al wolframinei.

DFNA10 EYA4 Hipoacuzia progresivă debutează în a doua decadă de viaţă
DFNA13 COL11A2 Hipoacuzie congenitală care afectează frecvenţele medii progresează odată cu vârsta.
DFNA15 POU4F3 Hipoacuzia bilaterală progresivă debutează în a doua decadă de viaţă

DFNB1 GJB2, GJB6

Hipoacuzia variază de la forme moderate la profunde. Cel mai comun genoti p 
35delG/35delG este asociat cu hipoacuzie profundă în 90% dintre cazuri, surditatea 
severă este întâlnită în 60% dintre copii care sunt heterozigoţi purtători al unei allele 
35delG și oricare dintre alelele GJB2 cauzatoare 

DFNB4 SLC26A4 DFNB4 și Pendred sunt alelice. DFNB4 este asociată cu dilatarea apeductului vesti bular 
și poate fi  unilaterală sau bilaterală. Debutul poate fi  congenital (prelingual) sau 
progresiv (postlingual).

mtDNA
1555A > G

12S rRNA
Hipoacuzia variază de la moderată la profundă și de obicei este simetrică, sunt afectate 
preferenţial frecvenţele înalte, pierderea acută a auzului poate fi  precipitate de terapia 
cu aminoglicozide.

DFNA20/26 ACTG1 Hipoacuzia progresivă neurosenzorială bilaterală debutează în a doua decadă de viaţă.
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Testele geneti ce au aplicaţii diverse și variate. 
Criteriile majore pentru aplicarea lor sunt sta-
bilirea diagnosti cului/eti ologiei, determinarea 
ris cului de recurenţă, determinarea statusului 
de purtător (heterozigot), diagnosti carea pre na-
tală, stabilirea managementului medical ulterior 
(17).

Cea mai studiată dintre genele descoperite 
este gena pentru conexina 26, situată pe cro mo-
zomul 13. Clasic, se investi ghează doar prezenţa 
sau absenţa acestei mutaţii. Totuşi, lipsa acestei 
mutaţii nu exclude prezenţa altei mutaţii în 
genă. Acest lucru poate fi  identi fi cat prin sec-
venţiere (18). Alături de acestea, la nivel mondial 
mai sunt studiate şi alte gene implicate, în nu-
măr de peste 65, în dezvoltarea aparatului au-
diti v, de exemplu: în menţinerea homeostaziei 
ionice (conexina 31 GJB3), conexina 43 (gja1), 

KCNQ4, SLC26A4/codifi carea factorilor de trans-
cripţie (POU3F4, POU4F3, EYA4, TFCP2L3)/codi-
fi carea proteinelor citoscheletului (MYO3A, 
MYO7A, MYO6, MYO15, OTOF, CDH23)/codifi -
carea matrice extracelulară (TECTA, COL11A2, 
COCH) (19,20).

SFATUL GENETIC

Familiile copiilor cu hipoacuzie trebuie să ia 
în considerare sfatul geneti c care permite afl a-
rea riscului de apariţie a bolii la sarcinile ulte-
rioare. Geneti cianul poate, de asemenea, să 
aducă o contribuţie importantă la evaluarea și 
investi garea suplimentară a pacientului cu hipo-
acuzie, stabilindu-se un diagnosti c de certi tudine 
(5,21,22).
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