Skrypt do wykładu „Aspekty genetyczne dziedzicznej postaci niedosłuchu”

Mgr Katarzyna Niepokój

1.

Budowa ucha

\

2. Mechanizm odbierania dźwięków

3. Definicja niedosłuchu:
Niedosłuch (ang. hearing loss - HL) – zaburzenie ze strony narządu słuchu polegające na
nieprawidłowym przewodzeniu i/lub odbiorze dźwięków
Niedosłuch jest najczęstszą wadą dotyczącą narządów zmysłów u człowieka i występuje z częstością
1 na 500 żywych urodzeń
4. Podział niedosłuchu w zależności od zastosowanych kryteriów

5. Niedosłuch o podłożu genetycznym - http://hereditaryhearingloss.org/
– geny zaangażowane w patogenezę niedosłuchu
- podział na geny związane z występowaniem niedosłuchu izolowanego (NSHL), syndromicznego
(SHL) i mitochondrialnego
6. Podział genów HL w zależności od funkcji kodowanego białka:
 geny/białka związane z utrzymaniem homeostazy ślimakowej
gap junction: GJB2, GJB6
thigt junction: CDLN14
inne białka kanałów błonowych: KCNQ4, KCNQ1
 związane z budową struktur ucha
miozyny: MYO6, MYO3, MYO15A
inne geny: RDX, PRESTIN, TRIOBP, RDX, WHRN, USH1C, CDH23, PCDH15
 geny związane z budową błony nakrywkowej TECTA, COL11A2, STRC, OTOA
 geny związane z przewodnictwem impulsów nerwowych: PJVK, OTOF
 geny związane ze wzrostem, różnicowaniem i przeżyciem komórek: HGF, SERPINAB6
 geny mitochondrialne
HL syndromiczny: MTRNR1, MTTS1
HL niesyndromiczny: MTTE, MTTK, MTTL1, MTTS1
 geny kodujące miRNA: MIR96, MIR182, MIR183,
 geny o nieustalonej funkcji związane z HL: TMC1, LRTOMT, TPRN
7. Niedosłuch syndromiczny – najczęstsze zespoły przebiegające z uszkodzeniem słuchu
 Zespół Waardenburga – AD
- częstość: 1-2% wszystkich przypadków głębokiego niedosłuchu
- geny: PAX3, MITF, SNAI2, EDNRB, EDN3, SOX10
- cztery typy choroby:
- związany z zaburzeniami tkanek pochodzących z grzebienia neuralnego
- charakterystyczny biały pukiel nad czołem



Zespół skrzelowo-uszno-nerkowy (Branchio-oto-renal Syndrome- BOR) - AD
- częstość: 1:40 000
- geny SIX1, SIX5, EIA1
- charakterystyczne anomalie drugiego łuku skrzelowego: przetrwałe szczeliny skrzelowe, torbiele,
przetoki, nieprawidłowości w budowie ucha wewnętrznego i środkowego np. malformacja Mondiniego,
schorzenia nerek – dysplazja, wielotorbielowatość, malformacje kielichów lub agnezja



Zespół Sticklera (dziedziczna postępująca artro-oftalmopatia) - AD
- częstość 1:10 000
- geny: COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL11A1, COL11A2
- trzy typy choroby
- objawy: niedosłuch, zaburzenia narządu wzroku, zmiany zwyrodnieniowe w stawach



Zespół Treacher Collins – AD
- częstość 1: 50 000
- geny: TCOF1, MFD1, TCS1, POLR1C, RPA39, RPA40, RPAC1, RPA5,TCS3, HLD11, POLR1D,
RPA16, RPAC2, TCS2
- trzy typy choroby
- niedosłuch spowodowany nieprawidłową budową twarzoczaszki, kosteczek słuchowych, ucha
zewnętrznego i przewodów słuchowych



Zespół Ushera - AR
- częstość: 3-5: 100 000
- geny: MYO7A, USH1C, CDH23, PCDH15, SANS, CIB2, USH2A, VLGR1, WHRN, CLRN1, PDZD7
- trzy typy choroby
- zaburzenia narządu słuchu, wzroku oraz równowagi



Zespół Pendreda -AR
- częstość: od 1:15 000 do 1:100 000
- geny: SLC26A4, FOX1
- utrata słuchu, powiększenie tarczycy – wole, oraz wady w budowie ucha wewnętrznego: dysplazja
Mondiniego, poszerzenie wodociągu przedsionka (Enlarged Vestibular Aqueduct – EVA)



Zespół Jervell i Lange-Nielsena (zespół wydłużonego odcinka QT) - AR
- częstość: 1: 2500
- geny: KCNQI, KCNE1
- niedosłuch i zaburzenia rytmu serca



Zespół Alporta – AD, AR i dziedziczenie sprzężone z płcią
- częstość 1:50000
- geny: COL4A3, COL4A4, COL4A5
- niedosłuch, dziedziczne zapalenie nerek, zaburzenia narządu wzroku

8. Niedosłuch mitochondrialny - Niedosłuch mitochondrialny najczęściej występuje w okresie
postlingwalnym i jest postępujący
- syndromiczny:

- niesyndromiczny, w tym indukowany przez aminoglikozydy

9. Zespoły, które mogą zostać błędnie rozpoznane, jako NSHL

Zespół Ushera, Zespół Pendreda, Zespół Jervell i Lange-Nielsena
10. Niedosłuch izolowany - podłoże molekularne niedosłuchu niesyndromicznego – gen GJB2 jako
najczęstsza przyczyna NSHL
- locus DFNB1
- GJB2 (Cx26)- najczęściej zmutowany gen będący przyczyną NSHL

koneksyna a konekson
- GJB6 (Cx 30)– delecje, dziedziczenie digeniczne, czy utrata elementów regulatorowych?

11. Inne geny związane z NSHL - http://hereditaryhearingloss.org
12. Geny, których mutacje powodują jednocześnie niedosłuch o dziedziczeniu AD i AR

13. Geny, których mutacje powodują jednocześnie niedosłuch izolowany i syndromiczny

14. CNV a niedosłuch
 geny: STRC, OTOA, GJB6, USH2A, MYH9, ALMS1, MYO6, PDZD7, SERPINB6, SLC26A4, TMC1,
TMPRSS3, TRIOBP, EYA4, WFS1, PNPT1


publikacja: Genome Med. 2014 May 22;6(5):37

15. Gen STRC i zespół DIS (deafness and infertility syndrome)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2598039/pdf/233.pdf
16. Metody analizy genów związanych z niedosłuchem
Najlepsze przy heterogenności podłoża HL -sekwencjonowanie metodą NGS – panelowe, eksom
(WES) sekwencjonowanie całogenomowe (WGS)
17. sekwencjonowanie NGS
 Ścieżka analizy
 programy do analizy danych: UCSC, Ensembl, ExAc, ClinVar, SIFT, PolyPhen, Phenomizer, Uniprot,
STRING, http://bioinf.umbc.edu/dmdm, DECIPHER

