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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wyst¹pienie genetycznie uwarunkowanej, izolowanej po-
staci g³uchoty u ludzi rasy bia³ej zwi¹zane jest najczêœciej z mutacj¹ typu
35delG w obrêbie genu koduj¹cego syntezê bia³ka – koneksyna 26. Bia³ko
to jest obecne w po³¹czeniach miêdzykomórkowych komórek podporo-
wych narz¹du Cortiego, warunkuj¹c przemieszczanie siê m.in. jonów pota-
sowych. W przypadku braku tego mechanizmu dochodzi do intoksykacji
tkanek i utraty s³uchu.
Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Celem badañ by³a ocena wystêpowania mutacji 35delG genu koneksyny
26 u dzieci z uszkodzeniami s³uchu, uczêszczaj¹cych do jednej ze szkó³ dla
niedos³ysz¹cych oraz ich rodziców.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Krew do badañ pobrano ³¹cznie od 47 osób (28 dzieci
i 19 doros³ych), w tym 30 osób z niedos³uchem. Obecnoœæ mutacji oceniano
metod¹ bezpoœredniego sekwencjonowania DNA. U cz³onków rodzin obci¹-
¿onych mutacj¹ oceniono audiometrycznie stan s³uchu.
WWWWWyniki. yniki. yniki. yniki. yniki. U 15 spoœród 28 dzieci (ok. 54%) podejrzewano t³o genetyczne
niedos³uchu. W podgrupie tej u 6 (40%) osób stwierdzono mutacjê 35delG,
przy czym piêcioro dzieci by³o homozygotami, a jedno heterozygot¹. U wszyst-
kich obci¹¿onych genetycznie dzieci stwierdzono odbiorcze, obustronne,
g³êbokie uszkodzenie s³uchu. Wœród 19 rodziców dzieci g³uchych u 6 (ok.
32%) stwierdzono nosicielstwo mutacji 35delG. Wszystkie te osoby mia³y
s³uch prawid³owy.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e mutacja 35delG w genie
koduj¹cym syntezê koneksyny 26 jest czêst¹ przyczyn¹ wystêpowania g³u-
choty uwarunkowanej genetycznie w populacji polskiej. Metoda sekwen-
cjonowania stwarza mo¿liwoœci szybkiej diagnostyki i mo¿e byæ zastosowa-
na w szerokich badaniach dla celów poradnictwa rodzinnego.
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Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. 35delG mutation in Connexin 26 gene is the most frequent
mutation responsible for deafness in Caucasians. Connexin 26 is the plasma
membrane protein forming the gap junctions between supporting cells of
the organ of Corti. Gap junctions constitute the major system of intracellular
communication, including K+ ions recycling. Deficit in this mechanism re-
sults in tissue intoxication and deafness.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. The aim of the study was to assess the incidence of 35delG mutation
in Connexin 26 gene in children with hearing loss attending the school for
hard-hearing students and their parents.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. Blood samples were collected in total from 47
subjects (28 children and 19 adults), 30 of them with hearing deficit.
35delG mutation was detected using direct sequencing of DNA. In the
members of families with the mutation, the hearing was assessed by means
of pure-tone audiometry.
Results. Results. Results. Results. Results. The genetic background of deafness was suspected in 15 out of
28 children. In this subgroup 35delG mutation in Connexin 26 gene was
found in 6 children (40%), 5 of them were homozygous individuals and
one was heterozygote. All these children had profound or moderate bilate-
ral sensorineural hearing loss. Among 19 parents of deaf children, 6 sub-
jects were 35delG/N heterozygous carriers. None of these adults had he-
aring loss.
Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. The results of the study indicate that 35delG mutation in
Connexin 26 gene is a frequent cause of hereditary hearing loss in Polish
population. The method of DNA sequencing is fast and promising for
genetic counselling and screening.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(3), 126-132

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: deafness, genetics, connexin 26, 35delG mutation

G³êbokie uszkodzenie s³uchu lub ca³kowita g³ucho-
ta dotyczy 1 na 1000 noworodków. Ponad 50% tych za-
burzeñ jest uwarunkowana genetycznie. W wiêkszoœci
(70%) g³uchota wystêpuje jako wada izolowana, u pozo-
sta³ych – w zespole wad (w tym z wadami twarzoczaszki,
nerek, serca, skóry etc).

Izolowana g³uchota w niemal 80% przypadków jest
dziedziczona w sposób autosomalny recesywny (ciê¿ka
g³uchota nawet w 90%). Najczêœciej jej wyst¹pienie zwi¹-
zane jest z mutacj¹ w genach odpowiedzialnych za syntezê
bia³ek – koneksyn. Koneksyny s¹ bia³kami b³onowymi,
odgrywaj¹cymi istotn¹ rolê w formowaniu kana³ów
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b³onowych w po³¹czeniach miêdzykomórkowych zwa-
nych „gap junction” [1]. Po³¹czenia te tworz¹ g³ówny
system miêdzykomórkowego komunikowania siê i wy-
miany elektrolitów, neuroprzekaŸników i metabolitów.
Sieæ kana³ów koneksyn w fibrocytach i nab³onkowych
komórkach podporowych ucha wewnêtrznego pozwala
m.in. na przemieszczanie siê jonów potasowych, spe³nia-
j¹cych istotn¹ rolê w procesie s³yszenia. Podczas pobu-
dzenia komórek s³uchowych przedostaj¹ siê one z endo-
limfy do rzêsek i cia³ komórkowych, powoduj¹c ich de-
polaryzacjê. Dziêki po³¹czeniom typu „gap junction”,
„zu¿yte” jony potasowe s¹ transportowane przez komórki
podporowe do pêczka naczyniowego, a st¹d z powrotem
do endolimfy. Dziêki „recyrkulacji” jonów potasowych
zapewniony jest stale wysoce dodatni (+80 mV) potencja³
endolimfatyczny, konieczny dla procesów s³yszenia.
W przypadku braku tego mechanizmu dochodzi do in-
toksykacji tkanek jonami K+ i uszkodzenia s³uchu [1].

Mutacje koneksyn, które mog¹ mieæ znaczenie w usz-
kodzeniach s³uchu u ludzi dotycz¹ genów koneksyny 26
i 31 w rodzinach z izolowanymi g³uchotami oraz genu
koneksyny 32 w uszkodzeniach s³uchu wystêpuj¹cych
w zespole Charcot-Marie-Tooth, zale¿nym od dziedzi-
czenia sprzê¿onego z genem X [2].

Gen koneksyny 26, zlokalizowany jest na chromo-
somie 13q11. Mutacja genu koneksyny 26 nazywana jest
równie¿ mutacj¹ GJB2 (od gap junction protein beta 2).
By³ to pierwszy gen, którego udzia³ udowodniony zosta³
w wystêpowaniu g³uchot izolowanych, dziedziczonych
w sposób autosomalny recesywny, a mutacje w tym genie
s¹ najczêœciej wystêpuj¹cymi mutacjami zwi¹zanymi z
g³uchot¹ izolowan¹. G³uchota opisywana jest skrótowo
jako DFNB1 (DFN – skrót od ang. deafness, B – dla
oznaczenia formy recesywnej dziedziczenia oraz 1 – ko-
lejnoœæ porz¹dkowa wykrycia mutacji). Uszkodzenie s³u-
chu jest z regu³y wrodzone i sta³e (s³uch pogarsza siê po
urodzeniu tylko nieznacznie), a g³êbokoœæ uszkodzenia
waha siê od umiarkowanego do bardzo g³êbokiego [3,4].

Jedna z mutacji genu koneksyny 26 polega na delecji
guaniny w pozycji 35 (35delG) i znajdowana jest u wiêk-
szoœci chorych z g³uchot¹ rasy bia³ej, u których uszko-
dzenie s³uchu zwi¹zane jest z lokalizacj¹ DFNB1 [5].
Inn¹ mutacj¹ tego genu, rzadziej wystêpuj¹ca w Euro-
pie, za to znacznie czêœciej u ¯ydów Ashkenazi jest de-
lecja tyminy w pozycji 167 genu (167delT) [6,7).

Mutacje genu koneksyny 26 szacunkowo dotycz¹ od
20-60% dzieci g³uchych rasy bia³ej [5,7-11]. Czêstoœæ ta
w Europie jest najwiêksza w krajach basenu Œródziem-
nomorskigo, najmniejsza zaœ w krajach pó³nocnych. Oce-
nia siê, ¿e nosicielami tej mutacji jest od 1-3% ca³ej po-
pulacji Europejczyków. St¹d skryning molekularny w za-
kresie mutacji genu koneksyny 26 staje siê wa¿nym na-
rzêdziem diagnostyki g³uchoty uwarunkowanej genetycz-
nie, ujawniaj¹cej siê przed wykszta³ceniem mowy (przed-
lingwalnej).

Celem pracy by³a ocena wystêpowania mutacji typu
35delG w obrêbie genu odpowiedzialnego za syntezê
koneksyny 26 u dzieci g³uchych i niedos³ysz¹cych uczêsz-
czaj¹cych do jednej ze szkó³ dla niedos³ysz¹cych oraz ich
rodziców. U czêœci cz³onków rodzin z mutacj¹ oceniono
równie¿ stan s³uchu.

PACJENCI I METODY

Badani
Przeprowadzenie badañ genetycznych zapropono-

wane zosta³o wszystkim dzieciom uczêszczaj¹cym do
szko³y dla niedos³ysz¹cych oraz ich rodzicom. Badania
poprzedzi³o spotkanie z rodzicami, w czasie którego
przedstawiono aktualn¹ wiedzê na temat genetycznych
uwarunkowañ niedos³uchów oraz znaczenia wykonywania
tego typu badañ dla potrzeb poradnictwa rodzinnego.
Uczestnictwo w badaniach by³o ca³kowicie dobrowolne,
wszystkie osoby doros³e wyrazi³y pisemn¹ zgodê na ich
przeprowadzenie w imieniu swoim i dzieci, a projekt uzy-
ska³ akceptacjê Komisji Etycznej przy Instytucie Medy-
cyny Pracy w £odzi.

Ogó³em badaniami objêto 47 osób, w tym 28 dzieci
(16 dziewczynek i 12 ch³opców) w wieku od 7 do 16 lat,
oraz 19 doros³ych (17 matek oraz 2 ojców) w wieku od
30 do 51 (œr. wieku kobiet 36,4; œr. wieku mê¿czyzn 37,2;
œr. wieku osób doros³ych 38,2). U wszystkich osób ze-
brano wywiad i przeprowadzono badania genetyczne.
Dodatkowo u 9 osób – cz³onków 3 rodzin z mutacj¹,
które zg³osi³y siê do Centrum Profilaktyki i Leczenia
Zaburzeñ G³osu i S³uchu IMP, wykonano badania s³u-
chu (3 osoby w tej podgrupie nie mia³y wykonywanych
badañ genetycznych).

Metody

Wywiad

Kwestionariusz zawiera³ pytania o dane osobowe,
cechy osobnicze, przebieg ci¹¿y i porodu (w odniesieniu
do dzieci), przebyte choroby, przyjmowane leki, wywiad
rodzinny oraz moment rozpoznania niedos³uchu, jego
g³êbokoœæ, charakter i ewentualn¹ przyczynê.

Badania genetyczne

Pacjentom pobierano krew pe³n¹ z ¿y³y od³okciowej
metod¹ pró¿niow¹, w iloœci ok. 5 ml do sterylnej pro-
bówki typu Vacutainer, zawieraj¹cej antykoagulant –
EDTA (K2). Krew pe³n¹ zamra¿ano w temp. –20°C do
czasu rozpoczêcia procedury izolacji DNA.

Izolacja DNA

Genomowe DNA izolowano z komórek j¹drzastych
krwi obwodowej wykorzystuj¹c zestaw „ DNA Blood prep
Plus” (A & A Biotechnology, Polska). Jeden ml krwi
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obwodowej pobranej dodawano do 0,5 ml roztworu li-
zuj¹cego, wirowano, do osadu dodawano proteinazê K
i inkubowano przez 20 min. w temp. 37°C, a nastêpnie
przez 5 min. w temp. 75°C. Roztwór wirowano przez
kolumienki zawieraj¹ce z³o¿a krzemionkowe adsorbuj¹-
ce DNA, a po wyeluowaniu DNA z kolumienki, str¹ca-
no je 70% alkoholem etylowym i zawieszano w buforze
TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA pH 8,0).

Sekwencjonowanie genu koneksyny 26

W celu identyfikacji mutacji w obrêbie sekwencji
genu koneksyny 26, powielano fragment genu w ³añcu-
chowej reakcji polimerazy (PCR). W pracy wykorzysta-
no uprzednio zaprojektowan¹ parê starterów A 5‘ GCA
TTC GTC TTT TCC AGA GC 3‘ i B 5‘ CTT CTC
CTG TCT CCG GTA GG 3‘. W reakcji amplifikacji
PCR uzyskiwano produkt o wielkoœci 325 par zasad, który
identyfikowano w procesie elektroforezy w 2% ¿elu aga-
rozowym zawieraj¹cym bromek etydyny. Amplifikacjê
prowadzano w termocyclerze MJR PTC-150 (MJRese-
arch, USA), ustalaj¹c temperaturê hybrydyzacji starte-
rów na poziomie 56,2°C.

Nastêpnie produkt oczyszczano z nadmiaru substra-
tów reakcji PCR i, wykorzystuj¹c jeden ze starterów re-
akcji PCR, poddawano cyklicznemu sekwencjonowaniu
metod¹ fluorescencyjnie znakowanych dideoksyterminal-
nych nukleotydów z wykorzystaniem zestawu „BigDye
Terminator Cycle Sequencing kit v2.0” (Perkin-Elmer,
USA) i analizatora genetycznego ABI Prism 310 Gene-
tic Analyzer (Perkin-Elmer, USA). Uzyskane sekwencje
porównywano z sekwencj¹ genu prawid³owego (Gene-
Bank AF281280), w przypadku niejednoznacznej inter-
pretacji sygna³u sekwencjonowanie powtarzano wykorzy-
stuj¹c drugi starter.

Badania s³uchu

S³uch oceniano za pomoc¹ audiometrii tonalnej,
w zakresie czêstotliwoœci od 125 do 8000 Hz. Badanie
wykonywano w sposób standardowy, w audiometrycznej
kabinie ciszy, przy u¿yciu audiometru klinicznego typu
AC 40 firmy Interacoustics.

WYNIKI

Badania ankietowe i genetyczne

Zbiorczo wyniki badañ uzyskane u uczniów i ich ro-
dziców, u których wykonano badania genetyczne, zebra-
ne zosta³y w tabeli 1. Niedos³uch lub g³uchotê stwier-
dzono ³¹cznie u 30 osób, w tym u 28 dzieci i 2 osób do-
ros³ych (matki).

U wszystkich 28 badanych dzieci wystêpowa³ znacz-
ny niedos³uch lub g³uchota. U 15/28 (ok. 54%) osób po-
dejrzewano t³o genetyczne choroby. U 9/28 (ok. 32%)
dzieci prawdopodobn¹ przyczyn¹ niedos³uchu by³o otrzy-
mywanie we wczesnym dzieciñstwie antybiotyków ami-
noglikozydowych (gentamycyna, biodacyna i Amikin),
a u pozosta³ych 4 (ok. 14%) osób – inne czynniki mog¹-
ce uszkadzaæ s³uch (w tym niedotlenienie oko³oporodo-
we – 3 osoby i przebyta przez matkê w trakcie ci¹¿y ró-
¿yczka – 1 osoba).

Rycina 1 przedstawia przyk³adowe wyniki sekwen-
cjonowania genu koneksyny 26 w obszarze wystêpowa-
nia mutacji 35delG. Pierwszy zapis pochodzi od osoby
zdrowej. W pozycjach 30-35 widocznych jest 6 pr¹¿ków
dla kolejnych zasad nukleotydowych guaniny. Drugi z za-
pisów pochodzi od dziecka z mutacj¹ 35delG, przy czym
jest to homozygota. W przedziale pozycji 30-35 brak jest
jednego pr¹¿ka dla guaniny. Ostatni wynik pochodzi od
osoby z mutacj¹ 35 delG, przy czym jest to heterozygota.
W pozycjach 30-35 geny jeden z alleli wykazuje brak jed-
nej zasady guaninowej.

W podgrupie dzieci z prawdopodobnym t³em gene-
tycznym choroby u 6/15 (40%) osób stwierdzono muta-
cjê typu 35delG genu koneksyny 26, przy czym piêcioro
dzieci by³o homozygotami, a jedno heterozygot¹. Nie-
dos³uch u dzieci obci¹¿onych genetycznie zosta³ wykry-
ty miêdzy 6 miesi¹cem w wiekiem 2,5 lat (œrednio 1 rok
2 miesi¹ce) (tab. I).

Tabela I. Liczba osób ze stwierdzon¹ mutacj¹ typu 35delG w genie dla koneksyny 26
w grupie dzieci i ich rodziców

Grupy n 35delG/35delG 35delG/norma

Dzieci prawdopodobna przyczyna genetyczna 15 5 1
(n=28) g³uchoty

pozagenetyczna przyczyna g³uchoty 13 0 0

Rodzice z uszkodzeniem s³uchu 2 0 0
(n=19) bez uszkodzenia s³uchu 17 0 6

£¹cznie 47 5 7
Ryc. 1. Przyk³adowe wyniki sekwencjonowania DNA genu koneksyny 26
w obszarze wystêpowania mutacji 35delG. A – osoba zdrowa, B – homozy-
gota z mutacj¹ 35delG/35delG, C – heterozygota z mutacj¹ 35delG/norma.
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W grupie osób doros³ych upoœledzenie s³uchu stwier-
dzono u 2 z 19 badanych osób. U jednej z nich uszko-
dzenie s³uchu wyst¹pi³o po urazie g³owy, u drugiej zaœ
przyczyna by³a nieznana (badania genetyczne nie
potwierdzi³y mutacji genu koneksyny 26). Pozosta³e oso-
by nie zg³asza³y subiektywnych zaburzeñ s³uchu. W pod-
grupie tej u 6 osób stwierdzono nosicielstwo mutacji
35delG. Nosicielami mutacji byli w wiêkszoœci rodzice
dzieci niedos³ysz¹cych, u których wystêpowa³a mutacja
(4 matki). W jednym przypadku nosicielstwo mutacji
wystêpowa³o w rodzinie nie obci¹¿onej g³uchot¹.

Dodatkowo, upoœledzenie s³uchu podawa³y w bada-
niu ankietowym wszystkie 3 osoby – 2 doros³ych
i 1 dziecko, cz³onkowie rodzin obci¹¿onych dziedzicz-

nie g³uchot¹, u których nie przeprowadzone badañ ge-
netycznych (wykonano jedynie badania s³uchu).

Ocena s³uchu u cz³onków rodzin obci¹¿onych mutacj¹
35delG

Wyniki audiometrii tonalnej wykonane u 9 osób –
cz³onków 3 rodzin obci¹¿onych genetycznie mutacj¹
35delG genu koneksyny 26 przedstawione s¹ na ryci-
nach 2, 3 i 4. W dwóch rodzinach, uszkodzenie s³uchu
u dzieci by³o g³êbokie lub bardzo g³êbokie, granicz¹ce
z g³uchot¹ (ryc. 2, 3). U dziecka w trzeciej rodzinie uszko-
dzenie s³uchu by³o g³êbokie w jednym uchu i œredniego
stopnia – w drugim uchu (ryc. 4).

Ryc. 2. Wyniki audiometrii tonalnej u cz³onków rodziny D. obci¹¿onej mutacj¹ 35delG. Matka – heterozygota 35delG/norma i syn – homozygota 35delG/
norma. U ojca i córki brak wyników badañ genetycznych. Nie stwierdzono niedos³uchu u matki niedos³ysz¹cych dzieci.
Na wykresach, dla uproszczenia ryciny, przedstawiono jedynie krzywe przewodnictwa powietrznego (wartoœci prawid³owe progów s³uchu ≤ 20 dB HL).
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Ryc. 3. Wyniki audiometrii tonalnej u cz³onków rodziny R. obci¹¿onej mutacj¹ 35delG. U córki z g³êbokim uszkodzeniem s³uchu od urodzenia wykryto mutacjê,
u dobrze s³ysz¹cej matki stwierdzono nosicielstwo mutacji 35delG. Ojciec dziecka nie ¿yje. Z wywiadu wynika, ¿e nie mia³ zaburzeñ s³uchu
Na wykresach, dla uproszczenia ryciny, przedstawiono jedynie krzywe przewodnictwa powietrznego (wartoœci prawid³owe progów s³uchu ≤ 20 dB HL).
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W pierwszej rodzinie, pañstwa D. u 14-letniego syna
z mutacj¹ 35delG genu koneksyny 26 stwierdzono bardzo
g³êbokie obustronne uszkodzenie s³uchu (ryc. 2). G³ê-
bokie uszkodzenie s³uchu, jakkolwiek mniejszego stop-
nia, wystêpowa³o równie¿ u jego 16-letniej siostry (brak
badania genetycznego). U obojga dzieci uszkodzenie s³u-
chu wystêpowa³o od urodzenia, a po jego wykryciu we
wczesnym dzieciñstwie w³¹czona zosta³a rehabilitacja
s³uchu. Obecnie dziewczynka jest ca³kowicie zrehabili-
towana i chodzi do szko³y normalnej, natomiast u ch³opca
wystêpuje deficyt s³uchu (porozumiewa siê czêœciowo
jêzykiem mówionym, czêœciowo migowym) i uczêszcza
do szko³y dla niedos³ysz¹cych. U 30-letniej matki dzieci
stwierdzono nosicielstwo mutacji 35delG, jednak¿e au-
diometria tonalna nie wykaza³a istotnego uszkodzenia s³u-
chu. U ojca dzieci, który twierdzi³, ¿e subiektywnie s³yszy
dobrze, stwierdzono œredniego stopnia obustronne uszko-
dzenie s³uchu w czêstotliwoœciach œrednich (1-2 kHz).
Brak jest jednak informacji o ew. mutacji 35delG, ponie-
wa¿ ojciec dzieci nie zg³osi³ siê na badania genetyczne.

Rycina 3 przedstawia audiogramy dziecka i matki
rodziny R. U 15-letniej córki od urodzenia wystêpowa³a
ca³kowita obustronna g³uchota, w badaniach genetycz-
nych potwierdzono mutacjê genu koneksyny 26 typu
35delG. Dziecko porozumiewa siê tylko jêzykiem mi-
gowym. U matki, lat 40, subiektywnie s³ysz¹cej dobrze,
stwierdzono nosicielstwo mutacji 35delG (heterozygo-
ta) i s³uch praktycznie w normie (w badaniu audiome-
trycznym – minimalne obni¿enie ostroœci s³uchu w czê-
stotliwoœciach niskich). Ojciec dziecka nie ¿yje, z wy-
wiadu wynika, ¿e s³ysza³ dobrze. Równie¿ dalsza rodzi-
na s³yszy dobrze.

W trzeciej rodzinie, pañstwa B, u 12-letniej córki
(homozygota 35delG) stwierdzono œredniego stopnia
uszkodzenie s³uchu w uchu prawym i g³êbokie – w uchu
lewym. Oboje rodzice dziecka (matka lat 39 i ojciec lat
40) s¹ nosicielami mutacji (heterozygoci) i nie maj¹
uszkodzenia s³uchu. Córka jest ich jedynym potomkiem,
u dziadków i w dalszej rodzinie brak by³o przypadków
g³êbokiego uszkodzenia s³uchu.

DYSKUSJA

Czêstoœæ wystêpowania mutacji 35delG

Przeprowadzone badania, jakkolwiek na ma³ym ma-
teriale, wskazuj¹, ¿e mutacja typu 35delG w obrêbie genu
koneksyny 26 wystêpuje u ok. 40% dzieci z wrodzon¹
g³uchot¹, u których wykluczono inne, poza genetyczny-
mi, przyczyny niedos³uchu. Podobne wyniki dotycz¹ce
populacji polskiej uzyskali inni autorzy [12]. Odsetek ten
plasuje Polskê w po³owie skali pó³noc Europy (ok. 20%)
– po³udnie Europy (ok. 60%), ustalonej wg czêstoœci tego
typu mutacji w populacji osób niedos³ysz¹cych [10,13].
Mutacja 25delG genu koneksyny 26 wystêpuje równie¿
czêsto na innych kontynentach. W USA jej czêstoœæ
w populacji dzieci g³uchych szacowana jest na 28% (od-
setek ³¹czny dla wszystkich typów mutacji genu konek-
syny 26, z których 35delG jest najczêstsza), a w Australii
na 21% [14,15].

Przeprowadzone badania wskazuj¹ równie¿ na istot-
ny problem nabytych przyczyn niedos³uchu u dzieci,
zw³aszcza spowodowanych stosowaniem leków ototok-
sycznych (g³ównie antybiotyków aminoglikozydowych).

Ryc. 4. Wyniki audiometrii tonalnej u cz³onków rodziny B. obci¹¿onej mutacj¹ 35delG. U córki, bêd¹cej homozygot¹ 35delG/35delG stwierdzono obustronne
uszkodzenie s³uchu, wiêksze w uchu lewym. Oboje rodzice dziecka s¹ nosicielami mutacji i nie maj¹ uszkodzenia s³uchu. Uszkodzenia s³uchu nie stwierdzono
równie¿ ani u dziadków dziecka, ani w dalszej rodzinie (mutacja sporadyczna).

Na wykresach, dla uproszczenia ryciny, przedstawiono jedynie krzywe przewodnictwa powietrznego (wartoœci prawid³owe progów s³uchu ≤ 20 dB HL).
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U co 3-ciego z badanych dzieci z niedos³uchem, stwier-
dzono jego prawdopodobny zwi¹zek z jatrogennym dzia-
³aniem lekarzy.

Aspekty kliniczne

Zgodnie z opisami literaturowymi [3,4) u wszystkich
dzieci – homozygot w zakresie mutacji typu 35delG genu
koneksyny 26, uszkodzenie s³uchu by³o g³êbokie lub bar-
dzo g³êbokie i wystêpowa³o od urodzenia, przed wykszta³-
ceniem mowy. Niedos³uch wykrywany by³ stosunkowo
wczeœnie, najpóŸniej w wieku 2,5 lat, a po jego wykryciu
wszystkie dzieci poddane zosta³y rehabilitacji s³uchu
i mowy. Œwiadczy to o doœæ dobrej opiece audiologicznej
i surdologopedycznej w Polsce.

Mutacja 35delG dziedziczona jest w sposób autoso-
malny recesywny, co oznacza, ¿e dotyczy obojga p³ci,
a g³uchota wystêpuje jedynie u homozygot, nie wystê-
puje natomiast u heterozygot. W istocie, w badanej po-
pulacji dzieci niedos³ysz¹cych piêcioro by³o homozygo-
tami i mia³o g³êboki niedos³uch, natomiast w populacji
rodziców szeœcioro by³o heterozygotami i nie mia³o de-
fektu s³uchu. Jednak¿e w grupie dzieci jedno by³o hete-
rozygot¹ i mimo to stwierdzono u niego g³êbokie uszko-
dzenia s³uchu. Przyczyn¹ niedos³uchu w tym ostatnim
przypadku mog³a byæ mutacja w obrêbie innej czêœci
genu, nie poddanej sekwencjonowaniu. Nale¿y równie¿
podkreœliæ, ¿e u osób obci¹¿onych dziedzicznie g³uchot¹
czêsto wystêpuje brak lub nieca³kowita zgodnoœæ miê-
dzy genotypem a fenotypem. Przyk³adowo, g³êbokoœæ
uszkodzenia s³uchu u homozygotów z 35delG mo¿e wy-
kazywaæ ró¿nice wewn¹trz i miêdzyrodzinne i objawiaæ
siê ró¿nym stopniem uszkodzenia s³uchu – od œrednie-
go do g³êbokiego [7]. Nale¿y to t³umaczyæ du¿ym poli-
morfizmem genetycznym wystêpuj¹cym u ludzi z g³u-
chot¹, czemu sprzyja czêste od wielu pokoleñ krzy¿o-
wanie siê osób z ramach w¹skich subpopulacji z defek-
tem s³uchu [16]. Dotychczas opisano ponad 100 ge-
nów oraz ponad 40 typów mutacji GJB2 mog¹cych po-
wodowaæ g³uchotê [11].

Na wyst¹pienie g³uchoty uwarunkowanej genetycz-
nie moga mieæ równie¿ wp³yw tzw. geny modyfikuj¹ce.
Przyk³adem s¹ badania Riazuddina i wsp. [17] prze-

prowadzone na rodzinach pakistañskich obci¹¿onych re-
cesywn¹ mutacj¹ o lokalizacji DFNB26 na chromoso-
mie 4q31. U 7 homozygot – cz³onków badanych ro-
dzin nie stwierdzono niedos³uchu, co wi¹za³o siê z obec-
noœci¹ dominuj¹cego genu modyfikuj¹cego DFNM1,
hamuj¹cego ujawnienie siê g³uchoty.

W modelu dziedziczenia recesywnego mutacji g³u-
che dziecko mo¿e urodziæ siê nie tylko w rodzinach ob-
ci¹¿onych od wielu pokoleñ t¹ wad¹, ale równie¿ w ro-
dzinie, w której oboje rodzice, a tak¿e dziadkowie s³ysz¹
dobrze. Z opisanych 3 rodzin obci¹¿onych mutacj¹, u któ-
rych cz³onków wykonano badanie audiometryczne, tê
sporadyczn¹ formê g³uchoty spowodowan¹ mutacj¹ typu
35delG genu koneksyny 26 stwierdzono w przypadku
dwóch rodzin (rodzina R i rodzina B). Ka¿de z dzieci
w obu rodzinach jest jedynym cz³onkiem z uszkodzeniem
s³uchu. Wzi¹wszy pod uwagê niezmiernie czêste nosi-
cielstwo mutacji genu koneksyny 26, szacowane na 1-3%
populacji ogólnej rasy bia³ej, bardzo istotne znaczenie
w poradnictwie rodzinnym mia³yby skryningowe bada-
nia, w tym równie¿ prenatalne, na obecnoœæ tego defektu
[8,16]. Jest to o tyle ³atwe, ¿e gen koneksyny 26 jest ge-
nem ma³ym, z jednym tylko kodonem, st¹d ³atwym dla
skryningu. Badania genetyczne s¹ powszechnie stosowane
w USA. Z oceny ankietowej przeprowadzonej wœród oto-
laryngologów wynika, ¿e 71% lekarzy kierowa³o ka¿de
dziecko g³uche na badania genetyczne, pozostali decyzjê
uzale¿niali od nacisku rodziców lub obci¹¿enia g³uchot¹
rodzeñstwa [18]. Przeszkodê dla powszechnego wpro-
wadzenia oznaczeñ w praktyce medycznej mo¿e stano-
wiæ koszt badania, który jest doœæ wysoki przy zastoso-
waniu metody sekwencjonowania. Wprowadzenie tañ-
szych technik, jak przyk³adowo ostatnio opisany niera-
dioaktywny test hybrydyzacji z u¿yciem specyficznych
sond oligonukleotydowych, pozwalaj¹cy na wykrywanie
zarówno mutacji 35delG, jak i mutacji 167delT genu
koneksyny 26, stanowiæ mo¿e efektywn¹ formê profilak-
tyki tego najczêœciej wystêpuj¹cego genetycznego defek-
tu narz¹du zmys³u u cz³owieka [6].

Praca finansowana ze œrodków na dzia³alnoœæ statutow¹
(IMP 18.2/2002).
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