
21DOI: 10.5604/00306657.1199992OTOLARYNGOL POL 2016; 70 (3): 21-25

artykuł oryginalny / original article

Sekwencjonowanie genu GJB2 w populacji 
dzieci głuchych i z głębokim stopniem 
uszkodzenia odbiorczego słuchu 
GJB2 sequencing in deaf and profound sensorineural 
hearing loss children

Marzena Mielczarek1ACF, Anna Zakrzewska2B, Jurek Olszewski1DE

1  Klinka Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  Kierownik 
kliniki: prof. dr hab. med. Jurek Olszewski

2Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik kliniki: dr hab. med. 
Anna Zakrzewska  

Article history:  Received: 10.04.2016 Accepted: 20.04.2016 Published: 15.06.2016

STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Mutacje w genie GJB2 są najczęstszą przyczyną genetycznie uwarunkowanych niedosłuchów wrod-
zonych. Celem pracy była ocena częstości występowania mutacji w genie koneksyny 26 w grupie dzieci głuchych lub z 
głębokiego stopnia odbiorczym uszkodzeniem słuchu. 

  Materiał i metody: Badania wykonano u 61 osób, które podzielono na dwie grupy:  
I – badawczą – stanowiło 35 dzieci z głuchotą lub głębokim stopniem odbiorczego uszkodzenia słuchu, w tym 14 
chłopców i 21 dziewczynek w wieku 5–17 lat (średnia wieku 9,2 lat). Dzieci były uczniami Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 4 w Łodzi. 
II – kontrolną – stanowiło 26 pacjentów z prawidłowym słuchem, w tym 14 chłopców i 12 dziewczynek w wieku 5–16 
lat (średnia wieku 10,4 lat). Dzieci były pacjentami Kliniki Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi.  
W badanych grupach sekwencjonowano exon 2 genu GJB2. 

  Wyniki badań:  wyniku sekwencjonowania exonu 2 genu GJB2, w grupie I stwierdzono mutację 35delG w 6 przypad-
kach (17%). Byli to pacjenci homozygotyczni z rodzin dobrze słyszących. Nie stwierdzono innych mutacji w badanej 
grupie. W grupie II (kontrolnej) sekwencjonowanie wykluczyło mutacje exonu 2 GJB2. 

  Wnioski: Najczęstszą przyczyną genetycznie uwarunkowanego uszkodzenia słuchu w populacji dzieci głuchych i z 
głębokim stopniem uszkodzenia słuchu, była mutacja 35delG genu GJB2. W badanej populacji nie stwierdzono in-
nych mutacji w genie GJB2. 

SŁOWA KLUCZOWE:   głuchota, koneksyna 26, sekwencjonowanie GJB2

ABSTRACT:   Introduction. GJB2 mutations are the most frequent reason of genetic congenital hearing loss. The aim of the study 
was to assess the prevalence of GJB2 mutations in the deaf and profound hearing loss children.

  Material and methods. The material of the study was a group of 61 patients divided into two groups. Group I – 35 
deaf or with profound sensorineural hearing loss children (the pupils of the deaf and hard of hearing school), aged 
5–17 years (average 9,2 years), 14 males, 21 females, II – control group comprised 26 normal hearing patients, aged 
5–16 years (average 10,4 years), 14 males, 12 females (patients of Department of Pediatric Otolaryngology, Audiol-
ogy and Phoniatrics, Medical University of Lodz). In both groups, exon 2 sequencing of GJB2 gene was performed. 

Wkład autorów:
A – Projekt badań
B – Zbieranie danych
C – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
E – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy

   

   
   

 -
   

   
   

   
   

  -
   

   
   

   
   

  -
   

   
   

   
   

  -
   

   
   

   
   

  -
   

   
 



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM22

artykuł oryginalny / original article

WSTĘP

Czuciowo nerwowe uszkodzenie słuchu jest najczęściej wystę-
pującym deficytem w zakresie narządów zmysłu. Szacuje się, 
że u 1–3 na 1000 urodzonych dzieci występuje głuchota lub 
głęboki stopień uszkodzenia słuchu. Około 50% przypadków 
prelingwalnego niedosłuchu uwarunkowane jest genetycznie. 

Pierwszym zidentyfikowanym genem odpowiedzialnym za izo-
lowany, uwarunkowany autosomalnie recesywnie niedosłuch 
(DFNB1), był gen GJB2 – kodujący koneksynę 26, zlokalizowany 
na chromosomie 13q11. Mutacje w tym genie są najczęstszą przy-
czyną genetycznie uwarunkowanych niedosłuchów wrodzonych. 
Pozostałe przypadki tej grupy głuchot są związane m.in. z czyn-
nikami środowiskowymi: infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi, 
substancjami ototoksycznymi, urazami (w tym akustycznymi). 

Locus DFNB1 opisany był po raz pierwszy w 1994 roku, a pierw-
sze mutacje w tej lokalizacji – w 1997 roku [1, 2]. Locus ten 
zawiera dwa geny – GJB2 i GJB6 – kodujące odpowiednio ko-
neksynę 26 i koneksynę 30. Koneksyny są składową połączeń 
szczelinowych, występują w błonach komórkowych nabłonka 
i tkanki łącznej ślimaka, odpowiadając za utrzymanie potencjału 
elektrycznego ślimaka. Poprzez kanały szczelinowe dochodzi 
do wymiany neuroprzekaźników, metabolitów, tam dochodzi 
też do transportu jonów potasu.

Klasycznie mutacje GJB2 dziedziczone są autosomalnie rece-
sywnie. Opisywane są jednak formy dziedziczone w sposób 
dominujący (DFNA3) niesyndromiczne [3, 4] lub związane 
ze skórnymi zmianami w przebiegu zespołów genetycznych 
przebiegających z głuchotą [5, 6]. 

Pampanos i wsp. mówią o pseudodominującym dziedziczeniu 
głuchoty w związku z wysokim odsetkiem homozygot dla mu-
tacji 35delG [7]. Łącznie z polimorfizmami znanych jest ponad 
300 mutacji w genie GJB2 prowadzących do odbiorczego uszko-
dzenia słuchu [8]. Niektóre z nich występują w poszczególnych 
populacjach z zwiększoną częstością, np. mutacja 35delG (de-
lecja guaniny w pozycji 35) u rasy kaukaskiej [9, 10], 235delC 
u rasy azjatyckiej [11], 167delT w populacji żydowskiej [12, 
13], p. Trp24 w populacji hinduskiej, bangladeskiej, romskiej 
i słowackiej [14–17].

Celem pracy była ocena częstości występowania mutacji w ge-
nie koneksyny 26 w grupie dzieci głuchych lub z głębokim 
stopniem odbiorczego uszkodzenia słuchu.

MATERIAŁ I METODYKA

Badania wykonano u 61 osób, które podzielono na dwie grupy:
• I – badawczą – stanowiło 35 dzieci z głuchotą lub 

głębokim stopniem odbiorczego uszkodzenia słuchu, 
w tym 14 chłopców i 21 dziewczynek w wieku 5–17 lat 
(średnia wieku 9,2 lat). Dzieci były uczniami Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi.

• II – kontrolną – stanowiło 26 pacjentów z prawidłowym 
słuchem, w tym 14 chłopców i 12 dziewczynek w wieku 
5–16 lat (średnia wieku 10,4 lat). Dzieci były pacjentami 
Kliniki Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii 
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Przed przystąpieniem do badania, opiekun prawny dziecka wy-
pełniał kwestionariusz dotyczący uszkodzeń słuchu u pacjenta 
oraz członków jego rodziny, jak również występowania czynników 
ryzyka uszkodzenia słuchu w przeszłości. Po podpisaniu przez 
opiekuna prawnego świadomej zgody na uczestnictwo w bada-
niu, pobierano ok. 3ml krwi obwodowej na antykoagulant EDTA. 
DNA izolowano z 200 µl krwi za pomocą zestawu GeneMATRIX 
Quick Blood DNA Purification Kit (EurX), zgodnie z procedurą 
zalecaną przez producenta. Stężenie i jakość uzyskanego DNA 
było oceniane spektrofotometrycznie (Picodrop). Sekwencjo-
nowaniu podano exon 2 genu GJB2. Analiza przeprowadzona 
była metodą cykliczną za pomocą zestawu odczynników Big-
Dye® Terminator v1.1 firmy Applied Biosystems (Life Techno-
logies). Produkty reakcji sekwencjonowania rozdzielane były 
w sekwenatorze kapilarnym 3130xl Genetic Analyzer. Startery 
do reakcji sekwencjonowania GJB2 wg Denoyelle i wsp. (1997): 

GJB2F 5’ – TCTTTTCCAGAGCAAACCGCC-3’, 

GJB2R 5’ – TGAGCACGGGTTGCCTCATC-3’,

GJB2iF: 5’ – GACACGAAGATCAGCTGCAG-3’, 

GJB2iR 5’ – CCAGGCTGCAAGAACGTGTG-3’.

  Results. In group I, in 6 patients (17%) 35delG in GJB2 gene was found. The patients were homozygotes, with negative family 
history of hearing loss. No other mutations in GJB2 gene were found. In group II no mutations in GJB2 were observed. 

  Conclusions. The most frequent cause of hearing impairment in the deaf and profound sensorineural hearing loss 
children was 35delG mutation in GJB2 gene. No other mutations in GJB2 gene were detected. 

KEYWORDS:  deafness, connexin 26, GJB2 sequencing
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Warunki sekwencjonowania wg protokołu Applied Biosystems 
– GeneAmp PCR System 9700 (początkowa denaturacja – 96°C 
– 1 minuta, 25 cykli: 96°C – 10 sekund, 50°C – 5 sekund, 60°C – 
4 minuty).

Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycz-
nej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (RNN/292/15/KE).

WYNIKI BADAŃ

W wyniku sekwencjonowania exonu 2 genu GJB2, w grupie 
I stwierdzono mutację 35delG w sześciu przypadkach (17%). 
Byli to pacjenci homozygotyczni z rodzin dobrze słyszących. Nie 
stwierdzono innych mutacji w badanej grupie. 

W grupie II (kontrolnej) sekwencjonowanie wykluczyło muta-
cje exonu 2 GJB2. 

W grupie I czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu występował u 6 
osób (17%). W 4 przypadkach (11%) była to terapia aminogliko-
zydami (jako czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu współistniała 
z mutacją 35delG w dwóch przypadkach), w jednym przypadku 
(3%) – niska masa urodzeniowa poniżej 1500mg, w jednym przy-
padku (3%) – uraz głowy. 

W grupie II (kontrolnej) zidentyfikowano dwa przypadki wystą-
pienia czynnika ryzyka uszkodzenia słuchu. W jednym przypadku 
(4%) dziecko przebyło uraz głowy z utratą przytomności, w jednym 
(4%) – matka przebyła zakażenie wirusem cytomegalii w ciąży. 

OMÓWIENIE

Grupa genetycznie uwarunkowanych niedosłuchów charakte-
ryzuje się dużą heterogennością. Znanych jest ponad 150 loci 
i ponad 100 genów odpowiedzialnych za tego rodzaju uszkodze-
nie słuchu. Głuchota prelingwalna uwarunkowana genetycznie 
najczęściej jest związana z mutacją w genie koneksyny 26. Więk-
szość z tego rodzaju niedosłuchów wykrywana jest w badaniach 
przesiewowych słuchu u noworodków, jednak opisywane są rzad-
kie postacie późnego lub postępującego niedosłuchu czuciowo-
-nerwowego [18]. 

Norris i wsp. [19]. opisują przypadki opóźnionego wystąpienia 
głuchoty u dzieci z prawidłowym wynikiem screeningu słucho-
wego noworodków, z następowym rozpoznaniem mutacji w GJB2. 

Częstość występowania w Europie mutacji w genie koneksyny 26 
jest zróżnicowana. Według literatury największa jest na południu 
– w krajach Morza Śródziemnego, najmniejsza na północy [20, 

21]. Polskie badania wskazują na 40-procentowy odsetek gene-
tycznie uwarunkowanych głuchot (związanych z mutacją GJB2) 
jako przyczyną głuchoty wrodzonej [22, 23]. 

W badanej grupie osiągnięto niższy wynik (17%), co może być 
związane z niewielką liczebnością grupy lub niedoskonałością 
testów genetycznych. W związku z dość dużą częstością wystę-
powania mutacji w genie GJB2 i GJB6 w populacji europejskiej 
(oraz w USA, gdzie dotyka ona kilka procent całej populacji), 
w niektórych krajach przeprowadza się badania screeningowe 
w ich kierunku [9, 19, 24]. 

The European Molecular Genetics Quality Network przedstawia 
rekomendacje dotyczące diagnostyki genetycznej niedosłuchów 
[25]. Raport ten nie zaleca wykonywania analizy w kierunku po-
jedynczych punktowych mutacji, np. 35delG. Autorzy wskazują 
na potrzebę screeningu w kierunku najczęściej występujących za-
burzeń genetycznych, a w przypadku wyniku ujemnego zalecają 
sekwencjonowanie exonu 2, analizę końca 5’ i 3’ intronu 1 oraz 
poszukiwanie delecji genu GJB6. Ponadto, w przypadku zdiagno-
zowania przynajmniej jednej mutacji punktowej GJB2, zaleca się 
badanie w kierunku delecji w GJB6. 

W wyniku mutacji 35delG dochodzi do przesunięcia ramki od-
czytu, a następnie do przedwczesnego zakończenia translacji 
białka. W konsekwencji u osób homozygotycznych dla tej muta-
cji występuje niedosłuch (od lekkiego do głębokiego), natomiast 
osoby heterozygotyczne mogą mieć słuch prawidłowy [26, 27]. 

Burke i wsp. oraz Kim i wsp. wykazali natomiast zwiększony odse-
tek heterozygot (monoallelicznych mutacji) w grupie z czuciowo-
-nerwowym niedosłuchem, w porównaniu do grupy kontrolnej 
bez uszkodzenia słuchu [28, 29].

U myszy zredukowanie ekspresji koneksyny 26 w 18. dniu po uro-
dzeniu wykazało zwiększoną podatność początkowo prawidłowego 
narządu Cortiego na uraz akustyczny i zmiany degeneracyjne [30]. 
Badania Van Eykena i wsp. przeprowadzone na ludziach wskazu-
ją na brak związku mutacji GJB2 ze zwiększoną podatnością na 
uraz akustyczny czy starzenie się narządu słuchu [31]. Związek 
taki wykazują jednak mutacje A1555G mitochondrialnej jednost-
ki 12s rRNA, wpływając na wzrost podatności na ototoksyczne 
uszkodzenie słuchu spowodowanego przez aminoglikozydy [32]. 

Na przestrzeni ostatnich lat wzrosła dostępność i popularność 
badań genetycznych wrodzonego niedosłuchu. Wykonywane są 
badania screeningowe w kierunku najczęstszych mutacji w genach  
GJB2, GJB6, SLC26A4 i OTOF [33]. Konsekwencją szczegółowej 
diagnostyki genetycznej jest wzrost wykorzystania poradnictwa 
genetycznego dla przyszłego prognozowania wystąpienia uszko-
dzenia słuchu u potomstwa. To z kolei skutkuje wykorzystaniem 
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Mimo szerokich możliwości, jakie niesie ze sobą przyszłość 
terapii genowej, Cooke-Hubley i Middelton zwracają uwagę 
na negatywne nastawienie środowiska osób głuchych do dia-
gnostyki genetycznej uszkodzenia słuchu i poradnictwa ge-
netycznego [38].  

WNIOSKI

Najczęstszą przyczyną genetycznie uwarunkowanego uszko-
dzenia słuchu w populacji dzieci głuchych i z głębokim stop-
niem uszkodzenia słuchu była mutacja 35delG genu GJB2. 

W badanej populacji nie stwierdzono innych mutacji w ge-
nie GJB2. 

różnych opcji terapeutycznych (wczesne zastosowanie aparatów 
słuchowych, implantów ślimakowych) dla stworzenia warunków 
prawidłowego rozwoju mowy. Diagnostykę genetyczną niedosłu-
chu związanego z mutacją w GJB2 wykorzystuje się w badaniach 
prenatalnych, jak również w preimplantacyjnych przed procedurą 
zapłodnienia in vitro [34, 35]. 

Inżynieria genetyczna stwarza możliwości podjęcia terapii genowej 
w przypadku genetycznie uwarunkowanego uszkodzenia słuchu 
(np. poprzez wektory wirusowe zastępujące w uchu wewnętrz-
nym kopię uszkodzonego genu). W badaniach na zwierzętach uzy-
skano poprawę słuchu u myszy po podaniu adenowirusa z genem 
SLC17A8 do ślimaka. W innych badaniach podanie myszom genu 
ATOH1 (kodującego jeden z czynników transkrypcyjnych) umoż-
liwiło rozwój i regenerację komórek słuchowych ślimaka [36, 37].
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