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Resumo 

A surdez pode ser causada por fatores ambientais, genéticos ou ambos. Do ponto 
de vista genético, a surdez é extremamente heterogênea, pois é condicionada por 
mutações em diversos genes localizados em diferentes cromossomos, podendo exibir 
mecanismos de herança diversos. O objetivo desse estudo foi identificar novos genes e 
mutações relacionados à perda auditiva de herança autossômica dominante. Foram 
estudadas molecularmente cinco famílias. A família 1 foi averiguada na cidade de 
Maringá-PR. Apresenta 20 indivíduos afetados pela síndrome Oto-branquial (BOS). 
Estudos de mapeamento gênico com arrays de SNPs mostraram um Lod Score 

sugestivo de ligação para uma região do cromossomo 8, onde está localizado o gene 
EYA1, já relacionado à síndrome. O sequenciamento dos exons do gene não revelou 
mutação. No entanto, estudos de array-CGH e de PCR em tempo real permitiram 
detectar uma duplicação de aproximadamente 86 kb no gene EYA1 em 11 dos 12 
indivíduos afetados testados da família, ausente nos indivíduos fenotipicamente 
normais. Portanto, concluímos que a síndrome nessa família é decorrente dessa 
duplicação, nunca antes descrita em casos de BOS. A família 2 foi averiguada na 
cidade de São Miguel-RN, com 16 indivíduos afetados por perda auditiva de herança 
autossômica dominante não sindrômica. Estudos de mapeamento gênico com 
marcadores moleculares do tipo microssatélites e cálculos de Lod Score indicaram 
uma região no cromossomo 3 como candidata a conter o gene responsável pelo 
fenótipo na família. Estudos de sequenciamento massivo em paralelo da amostra de 
um indivíduo afetado apontaram três variantes missense em heterozigose como sendo 
as mais prováveis causas do fenótipo, mas duas delas foram excluídas com base em 
estudos de segregação. A terceira variante foi triada em uma coleção de 47 amostras 
de probandos de famílias com surdez autossômica dominante, mas não foi encontrada. 
Há estudos em andamento buscando confirmar seu papel na surdez hereditária. A 
família 3 foi averiguada na cidade de São Paulo-SP e apresenta 15 indivíduos afetados 
por perda auditiva de herança autossômica dominante não sindrômica. Estudos de 
mapeamento gênico com o uso de arrays de SNPs e cálculos de Lod Score mapearam 
uma região no cromossomo 20 como candidata a conter o gene responsável pelo 
fenótipo. Estudos de sequenciamento massivo em paralelo de amostras de dois 
indivíduos afetados apontaram três variantes missense em heterozigose como as mais 
prováveis causas do quadro. Estudos de segregação excluíram duas das variantes e a 
terceira variante foi triada na coleção de 47 amostras de probandos de famílias com 
surdez de herança dominante, mas não foi encontrada. Outros estudos estão em 
andamento para verificar seu papel na surdez. A família 4 foi averiguada na cidade de 
Porto Alegre-RS e apresenta 11 indivíduos afetados por perda auditiva de herança 
autossômica dominante não sindrômica. Estudos de mapeamento genético com o uso 



de arrays de SNPs e de cálculo de Lod Score mapearam duas regiões, nos 
cromossomos 14 e 22, como candidatas a conter o gene responsável. Estudos de 
sequenciamento massivo em paralelo em amostras de três indivíduos afetados 
apontaram 3 variantes missense em heterozigose nas regiões mapeadas (duas no 
cromossomo 14 e uma no cromossomo 22). Observamos que somente a variante 
rs80338828 no gene MYH9, no cromossomo 22, segrega com o fenótipo. Essa variante 
já foi previamente relacionada à perda auditiva de herança autossômica dominante e 
provavelmente explica a perda auditiva na família. A família 5 foi averiguada na 
cidade de São Paulo-SP e apresenta 30 indivíduos afetados por perda auditiva de 
herança autossômica dominante e não sindrômica. Estudos de ligação com arrays de 
SNPs e cálculos de Lod Score não apontaram a região candidata devido a limitações 
computacionais e à estrutura da genealogia. Estudos de sequenciamento massivo em 
paralelo de amostras de quatro indivíduos afetados apontaram 13 variantes presentes 
nos quatro, em heterozigose. Foram selecionadas para estudo duas das variantes, uma 
no gene MYO3A, por se tratar de um gene já relacionado à perda auditiva e uma no 
gene LONP2, por se tratar de uma mutação de códon de parada prematuro. Estudos de 
segregação mostraram que a variante no gene LONP2 não segrega com o fenótipo na 
família e que a variante no gene MYO3A parece segregar com o fenótipo, exceto por 
sua ausência em um indivíduo afetado e sua presença em sete indivíduos 
aparentemente normais, que poderiam ser não-penetrantes. Mutações no gene MYO3A 

já foram relacionadas previamente à perda auditiva de herança autossômica recessiva, 
mas chama a atenção o fato do padrão de herança nessa família ser o dominante. Mais 
estudos são necessários para confirmar o papel dessa e de outras variantes no fenótipo 
da família. Portanto, o estudo molecular das cinco famílias revelou dois possíveis 
novos genes de surdez, um novo mecanismo mutacional na síndrome BOS, mutação 
em gene já conhecido e hipótese de novo mecanismo de herança para mutação no gene 
MYO3A. 



Abstract 

Deafness can be caused by environmental factors, genetic factors or both. 
Genetic deafness is highly heterogeneous, because it is caused by mutations in many 
genes located in different chromosomes and can be explained by different inheritance 
patterns. The aim of this study was to identify new genes and search for new mutations 
related to autosomal dominant hearing loss. Five families were selected for molecular 
studies. Family 1 was ascertained in Maringá-PR. It includes 20 individuals affected 
by Branchio-oto syndrome (BOS). Genomic scanning with SNP arrays showed 
suggestive Lod scores on a region at chromosome 8, where the EYA1 gene is located, 
already known to be related to this syndrome. Sequencing of all exons of the gene did 
not reveal the mutation. However, array-CGH and real time PCR studies detected a 
duplication of 86 kb on EYA1 gene, in 11 of the 12 affected individuals tested, and it 
was absent in the unaffected individuals. Our findings implicate this EYA1 duplication 
in the BOS1 phenotype observed in the pedigree. Large duplications in EYA1 gene 
were not reported before. Family 2 was ascertained at São Miguel-RN, with 16 
individuals affected by non syndromic autosomal dominant hearing loss. Genomic 
scanning with microsatellites and Lod score calculations mapped a region at 
chromosome 3 as candidate to contain the gene responsible for the phenotype in the 
family. Massive Parallel Sequencing of a sample from one affected individual 
indicated 3 missense variants in heterozygosis that could explain the phenotype. Two 
variants were excluded after segregation studies. The third variant was screened in a 
cohort of 47 probands from families with individuals affected by autosomal dominant 
hearing loss and it was not detected. Further studies are needed to confirm its role in 
hearing loss. Family 3 was ascertained in São Paulo-SP and presents 15 individuals 
affected by non syndromic autosomal dominant hearing loss. Genomic scanning with 
SNP arrays and Lod score calculations suggested a region at chromosome 20 as the 
candidate to contain the gene that causes the phenotype. Massive Parallel Sequencing 
with samples from two affected individuals suggested 3 missense variants in 
heterozygosis that could explain the phenotype. Two variants were excluded after 
segregation studies and one variation was selected as the best candidate to explain the 
phenotype. We searched for this variant in a cohort of 47 probands from families with 
individuals affected by autosomal dominant hearing loss and it was not detected. Other 
studies are being conducted to confirm the role of this variation in deafness. Family 4 
was ascertained at Porto Alegre-RS and presents 11 individuals affected by non 
syndromic autosomal dominant hearing loss. Genomic scanning with SNP arrays and 
Lod score calculations indicated two regions, at chromosomes 14 and 22, as the best 
candidates to contain the hearing loss gene. Massive Parallel Sequencing studies with 
samples from 3 affected individuals indicated 3 missense variants in heterozygosis 



(two variants at chromosome 14 and one at chromosome 22). We observed that only 
the variant rs80338828, in MYH9 gene, in chromosome 22, segregates with the 
phenotype. This variant was previously related to autosomal dominant hearing loss and 
probably explains the phenotype observed in this family. Family 5 was ascertained at 
São Paulo-SP and presents 30 individuals affected by non syndromic autosomal 
dominant hearing loss. Genomic scanning with SNP arrays and Lod score calculations 
did not indicate candidate regions due to computer limitations. Massive Parallel 
Sequence studies with samples from four affected individuals suggested 13 candidate 
variants, in heterozygosis. Two variants were selected for further studies: one in 
MYO3A, previously related to hearing loss, and one in LONP2 gene, a nonsense 
mutation. Segregation studies showed the LONP2 variant did not segregate with the 
phenotype and MYO3A variant seems to segregate with the phenotype, except for its 
absence in one affected individual and its presence in seven unaffected ones, who 
could be nonpenetrants. Mutations in MYO3A were previously related to autosomal 
recessive hearing loss, but the family described here presents autosomal dominant 
pattern of inheritance. More studies are needed to explain the role of this variant in the 
phenotype. Thus, the molecular study of five pedigrees revealed two novel candidate 
genes for deafness, one novel mutation mechanism in BOS, a mutation in one 
previously known gene and the possibility of a novel inheritance mechanism for a 
MYO3A mutation. 

 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Audição e Perda auditiva. 

As informações a seguir foram obtidas principalmente dos artigos de revisão de 

Carlson (1998), Willems (2000) e Pujol e col. (2002). 

A audição é caracterizada pela capacidade do ser humano receber, escutar e 

interpretar as ondas sonoras produzidas no meio em que vive. Ela é o meio pelo qual o 

indivíduo tem contato com os sons e, portanto, é de suma importância para que possa 

adquirir e aprimorar as habilidades de linguagem. 

O deficiente auditivo pode não conseguir perceber esses sons, a depender do grau 

e a idade do início da deficiência. Em consequência, há um comprometimento de 

várias capacidades que dependem do correto funcionamento da audição. Além do mais, 

a perda auditiva pode isolar o indivíduo do mundo, o que pode acarretar vários 

distúrbios psicológicos e de interação. Portanto, a detecção da deficiência e o correto 

diagnóstico nos primeiros meses de vida são importantes para que se tomem as 

medidas adequadas para minimizar os danos que a deficiência possa vir a causar no 

indivíduo. 

Nesse estudo, o termo surdez será comumente utilizado para definir qualquer tipo 

de perda auditiva independente do tipo ou grau de comprometimento. Os termos 

surdez, perda auditiva e deficiência auditiva serão considerados sinônimos nesse 

estudo, embora em textos de audiologia seja feita a distinção entre os termos surdez e 

os demais, o termo surdez sendo reservado para perdas graves ou profundas. 

A perda auditiva pode ser causada por uma enorme variedade de fatores, sendo, 

portanto uma característica multifatorial. Suas causas podem ser tanto genéticas 

quanto ambientais ou uma combinação de ambos os fatores. Em países pouco 

desenvolvidos, as doenças infecciosas são as principais responsáveis pela alta 

incidência da perda auditiva. Entretanto, em países desenvolvidos, a principal causa de 

perda auditiva são as causas genéticas, uma vez que o sistema de saúde provê melhor 

acesso a cuidados com a saúde materna e infantil. Portanto, à medida que o sistema de 

saúde melhora, os casos de perda auditiva decorrentes de causas infecciosas tendem a 

diminuir e, com isso, os casos decorrentes de deficiência hereditária se tornam 

proporcionalmente mais frequentes (Grundfast, Atwoo e Choung, 1999). Além das 



doenças infecciosas, temos também como causas ambientais as exposições a drogas 

ototóxicas, os traumas físicos e acústicos. 

De acordo com a organização mundial de saúde, em 2013, cerca de 360 milhões 

de pessoas sofrem de perda auditiva dos tipos moderada a grave, sendo que 80% 

dessas pessoas estão em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. No Brasil, 

segundo o censo IBGE/2000, cerca de 30% da população sofre de perda auditiva de 

algum tipo ou grau, o que corresponde a aproximadamente 5,7 milhões de deficientes. 

É estimado que, em países desenvolvidos, cerca de um em cada mil nascimentos 

sejam de deficientes auditivos com grau de grave a profundo. No Brasil essa 

frequência pode atingir três ou quatro em cada mil nascimentos (Braga e col., 1999; 

Piatto e Maniglia, 2001), devido a causas ambientais. Em relação aos casos genéticos, 

o padrão de herança mais frequentemente encontrado é o padrão de herança recessivo, 

especialmente entre os pré-linguais. No que se refere à perda auditiva pós-lingual de 

caráter hereditário, o padrão de herança mais frequente é o dominante (Smith e col., 

2012). 

As perdas auditivas podem ser classificadas de acordo com: a manifestação 

clínica, a lateralidade, a idade de manifestação, a gravidade, as frequências atingidas, a 

evolução do quadro e a origem da deficiência. Segundo a revisão de Smith e col. 

(2012), de acordo com a manifestação clínica, a perda auditiva pode ser dividida em 

sindrômica e não sindrômica. Nos casos não sindrômicos a perda auditiva aparece 

isolada, sem outros sinais associados à deficiência. A perda auditiva sindrômica é 

caracterizada pela perda auditiva associada a outros sintomas e deficiências. A perda 

auditiva pode ser unilateral, quando afeta somente uma das orelhas ou bilateral, 

quando ambas as orelhas são afetadas. Em relação à idade de manifestação, a 

deficiência pode ser classificada como pré-lingual, quando ela ocorre antes do 

indivíduo adquirir a capacidade de falar, ou pós-lingual, quando ocorre depois do 

individuo adquirir a fala. 

De acordo com a gravidade, a perda auditiva é classificada como sendo de grau 

leve, quando os limiares auditivos aumentados se situam na faixa entre 21 e 40 

decibéis (dB); é moderada, quando os limiares estão na faixa entre 41 e 70 dB; é grave, 

quando atingem a faixa entre 71 e 90 dB e profunda, quando os limiares são superiores 



a 91 dB (Davis e Silverman, 1970). Para essa classificação, são calculados os valores 

médios dos limiares em decibéis da melhor orelha para as frequências de 500, 1000, 

2000 e 4000 Hertz (Hz) (Silman e Silverman, 1991). Se a perda for em sons agudos, 

denomina-se, então, perda auditiva de altas frequências. Se for em sons graves, é 

denominada perda auditiva em baixas frequências. 

De acordo com a evolução do quadro, a perda pode ser considerada progressiva 

ou estacionária. No caso de ela ser progressiva, ocorre evolução com a idade para 

deficiência mais grave. No quadro estacionário, mantém-se a gravidade por toda a vida 

do individuo. 

Caso o distúrbio esteja localizado na orelha externa ou média, impedindo 

fisicamente a captação e condução da onda sonora até o ouvido interno, a deficiência é 

caracterizada como sendo condutiva. Já a classificação da deficiência neurossensorial 

é um pouco mais complexa, pois pode decorrer de defeitos na orelha interna e/ou 

defeitos no sistema nervoso central e periférico. Esses casos podem ser classificados 

em dois tipos: na perda auditiva dita sensorial, o defeito ocorre nas células ciliadas 

externas da cóclea; no caso da perda auditiva neural, o defeito encontra-se nas células 

ciliadas internas e/ou nervo auditivo. Quando o defeito ocorre no tronco encefálico ou 

em outras estruturas do sistema nervoso central, há autores que denominam a perda 

auditiva como central (Smith e col., 2012). Entre os casos de perda auditiva 

neurossensorial hereditária, predominam os que são decorrentes da morte das células 

ciliadas da cóclea, ou seja, as sensoriais. Até o presente momento, a maioria dos 

produtos gênicos conhecidos relacionados à perda auditiva hereditária se expressam na 

cóclea. 

1.2. Perda auditiva Hereditária. 

Cerca de 70% dos casos de perda auditiva hereditária são classificados como não 

sindrômicos (Keats e Berlin, 1999). No que se refere à perda auditiva sindrômica, as 

síndromes mais frequentes que apresentam a perda auditiva como um de seus 

principais sintomas são as: síndrome de Waardenburg (OMIM #193500), síndrome de 

Treacher Collins (OMIM #154500), síndrome de Usher (OMIM #276900), síndrome 

de Pendred (OMIM #274600), síndrome Branquio-oto-renal (OMIM #113650) e 

síndrome de Alport (OMIM #301050). 



Já se conhecem mais de 100 lócus associados à perda auditiva não sindrômica. 

Entretanto, se conhece um número bem menor de genes responsáveis já identificados 

(Van Camp e Smith, 2012). Para o mapeamento dessas regiões, foram utilizados, ao 

longo dos últimos anos, principalmente os estudos de ligação em grandes famílias de 

indivíduos afetados por perda auditiva. Recentemente, têm sido utilizadas também as 

técnicas de sequenciamento massivo em paralelo (de nova geração), principalmente a 

análise de exomas, para se encontrar o provável gene causador da doença, com ou sem 

mapeamento cromossômico prévio (Rehman e col., 2010; Walsh e col., 2010; 

Schraders e col., 2011). As perdas auditivas hereditárias podem apresentar os seguintes 

tipos de herança: herança autossômica dominante, herança autossômica recessiva, 

herança mitocondrial, herança ligada ao cromossomo X dominante e recessiva e 

herança ligada ao cromossomo Y. 

DFN são as siglas utilizadas para identificar os lócus associados à perda auditiva. 

Essa nomenclatura vem da palavra da língua inglesa Deafness. Os lócus são 

numerados de acordo com a ordem em que foram mapeados. Os lócus responsáveis 

por conter prováveis genes causadores de perda auditiva de herança dominante 

recebem a terminação A, portanto, são os chamados DFNA, seguidos do número 

correspondente à ordem em que foram mapeados. Os lócus da deficiência auditiva de 

herança autossômica recessiva recebem a terminação B. São chamados de DFNB, 

seguidos do número correspondente à ordem em que foram mapeados. Os lócus 

mapeados no cromossomo X são denominados DFNX (seguidos dos números 

correspondentes) e o único lócus mapeado no cromossomo Y é denominado DFNY1. 

1.3. Perda auditiva de herança autossômica recessiva. 

A perda auditiva de herança autossômica recessiva corresponde a cerca de 80% 

dos casos de perda auditiva hereditária do tipo não sindrômica (Estivill e Gasparini, 

2008). Geralmente é do tipo estacionária, pré-lingual, neurossensorial, variando de 

grave a profunda, atingindo todas as frequências (Campbell e col., 1997; Keats e 

Berlin, 1999). Existem 71 lócus mapeados (DFNB) e 45 genes identificados (Tabela 

1.1). 

Dentre todos os lócus mapeados e genes identificados, o lócus DFNB1, no qual 

se localiza o gene da conexina 26 (GJB2), é o mais importante, uma vez que mutações 



nesse gene correspondem a mais de 50% dos casos de perda auditiva de herança 

autossômica recessiva. Em 75% dos casos de mutação no gene GJB2 está presente a 

mutação c.35delG (Denoyelle e col., 1997; Wilcox e col., 1999; Sundstrom e col., 

1999). A frequência de heterozigotos com a mutação c.35delG na população brasileira 

ouvinte foi estimada em 1% (Sartorato e col., 2000). 

Existem outros lócus que também são frequentemente encontrados como 

mutados em muitas famílias com perda auditiva de herança autossômica recessiva e, 

portanto, são os lócus pesquisados com maior frequência nos estudos moleculares de 

perda auditiva. São eles: DFNB4 (gene SLC26A4), DFNB9 (gene OTOF), DFNB12 

(gene CDH23), DFNB7 (gene TMC1), DFNB8 (gene TMPRSS3) e DFNB3 (gene 

MYO15A). 

O gene SLITRK6 foi relacionado a perda auditiva tanto em humanos quanto em 

camundongos (Mustafa e col., 2013). No entanto ainda não foi designado um DFNB 

para esse gene.  

 



Tabela 1.1: Lócus mapeados responsáveis pela perda auditiva hereditária autossômica recessiva 

(modificada de Van Camp e col., 2013). 

Lócus 
Localização 

cromossômica 
Gene 

Referências 

Bibliográficas 

DFNB1 13q12 GJB2, GJB6 Guilford e col., 1994; Kelsell e col., 1997 

DFNB2 11q13.5 MYO7A Guilford e col., 1994; Liu e col., 1997; Weil e col., 1997 

DFNB3 17p11.2 MYO15A Friedman e col., 1995; Wang e col., 1998 

DFNB4 7q31 SLC26A4 Baldwin e col., 1995; Li e col., 1998 

DFNB5 14q12 ? Fukushima e col., 1995 

DFNB6 3p14-p21 TMIE Fukushima e col., 1995; Naz e col., 2002 

DFNB7/DFNB11 9q13-q21 TMC1 Jain e col., 1995; Scott e col., 1996; Kurima e col., 2002 

DFNB8/DFNB10 21q22 TMPRSS3 Veske e col., 1996; Bonné-Tamir e col., 1996; Scott e col., 2001 

DFNB9 2p22-p23 OTOF Chaib e col., 1996; Yasunaga e col., 1999 

DFNB12 10q21-q22 CDH23 Chaib e col., 1996; Bork e col., 2001 

DFNB13 7q34-36 ? Mustapha e col., 1998 

DFNB14 7q31 ? Mustapha e col., 1998 

DFNB15 
3q21-q25 

19q13 
GIPC3 Chen e col., 1997; Charizopoulou e col., 2011 

DFNB16 15q21-q22 STRC Campbell e col., 1997; Verpy e col., 2001 

DFNB17 7q31 ? Greinwald e col., 1998 

DFNB18 11p14-15.1 USH1C Jain e col., 1998; Ouyang e col., 2002; Ahmed e col., 2002 

DFNB19 18p11 ? Green e col., 1998. 

DFNB20 11q25-qter ? Moynihan e col., 1999 

DFNB21 11q TECTA Mustapha e col., 1999 

DFNB22 16p12.2 OTOA Zwaenepoel e col., 2002 

DFNB23 10p11.2-q21 PCDH15 Ahmed e col., 2003 

DFNB24 11q23 RDX Khan e col., 2007 

DFNB25 4p13 GRXCR1 Schraders e col., 2010 

DFNB26 4q31 ? Riazuddin e col., 2000 

DFNB27 2q23-q31 ? Pulleyn e col., 2000 

DFNB28 22q13 TRIOBP Walsh e col., 2000; Shahin e col., 2006; Riazuddin e col., 2006 



DFNB29 21q22 CLDN14 Wilcox e col., 2001 

DFNB30 10p11.1 
MYO3A 

 
Walsh e col., 2002 

DFNBA31 9q32-34 WHRN Mustapha e col., 2002; Mburu e col., 2003 

DFNB32/DFNB82 1p13.3-22.1 GPSM2 Masmoudi e col., 2003; Walsh e col., 2010 

DFNB33 9q34.3 ? Medlej-Hashim e col., 2002 

DFNB35 14q24.1-24.3 ESRRB Ansar e col., 2003; Collin e col., 2008 

DFNB36 1p36.3 ESPN Naz e col., 2004 

DFNB37 6q13 MYO6 Ahmed e col., 2003 

DFNB38 6q26-q27 ? Ansar e col., 2003 

DFNB39 7q21.1 HGF Schultz e col., 2009 

DFNB40 22q ? Delmaghani e col., 2003 

DFNB42 3q13.31-q22.3 ILDR Aslam e col., 2005; Borck e col., 2011 

DFNB44 7p14.1-q11.22 ? Ansar e col., 2004 

DFNB45 1q43-q44 ? Bhatti e col., 2008 

DFNB46 
18p11.32-

p11.31 
? Mir e col., 2005 

DFNB47/DFNB83 2p25.1-p24.3 ? Hassan e col., 2005 

DFNB48 15q23-25.1 ? Ahmad e col., 2005 

DFNB49 5q12.3-q14.1 MARVELD2 Ramzan e col., 2004; Riazuddin e col., 2006 

DFNB51 11p13-p12 ? Shaikh e col., 2005 

DFNB53 6p21.3 COL11A2 Chen e col., 2005 

DFNB55 4q12-q13.2 ? Irshad e col., 2005 

DFNB59 2q31.1-q31.3 PJVK Delmaghani e col., 2006 

DFNB61 7q22.1 SLC26A5 Liu e col., 2003 

DFNB62 12p13.2-p11.23 ? Ali e col., 2006 

DFNB63 11q13.2-q13.4 LRTOMT/COMT2 Du e col., 2008; Ahmed e col., 2008 

DFNB65 20q13.2-q13.32 ? Tariq e col., 2006 

DFNB66/DFNB67 6p21.2-22.3 LHFPL5 Tlili e col., 2005; Shabbir e col., 2006; Kalay e col., 2006 

DFNB68 19p13.2 ? Santos e col., 2006 

DFNB71 8p22-21.3 ? Chishti e col., 2009 

Continuação da tabela 1.1. 



DFNB72 19p13.3 GIPC3 Ain e col., 2007; Rehman e col., 2011 

DFNB73 1p32.3 BSND Riazuddin e col., 2009 

DFNB74 12q14.2-q15 MSRB3 Waryah e col., 2009; Ahmed e col., 2011 

DFNB77 18q12-q21 LOXHD1 Grillet e col., 2009 

DFNB79 9q34.3 TPRN Rehman e col., 2010 

DFNB81 19p ? Rehman e col., 2011 

DFNB84 12q21.2 PTPRQ, OTOGL Schraders e col., 2010; Yariz e col., 2012 

DFNB85 17p12-q11.2 ? Shahin e col., 2010 

DFNB89 16q21–q23.2 KARS Santos-Cortez e col., 2013 

DFNB91 6p25 SERPINB6 Sirmaci e col., 2010 

DFNB93 
11q12.3-

11q13.2 
? Tabatabaiefar e col., 2011 

DFNB95 19p13 GIPC3 Charizopoulou e col., 2011 

DFNB96 1p36.31-p36.13 ? Ansar e col., 2011 

DFNB98 21q22,3-1ter TSPEAR Delmaghani e col., 2012 

 

 

1.4. Perdas auditivas de herança ligada ao cromossomo X 

Correspondem a cerca de 2 a 3% dos casos de perda auditiva hereditária (Van 

Camp e col., 1997). Já foram mapeados cinco lócus e identificados três genes, até o 

momento (Tabela 1.2). 

O lócus mais frequentemente associado aos casos de perda auditiva de herança 

ligada ao cromossomo X é o lócus DFN3, onde se localiza o gene POU3F4. Esse gene 

codifica um fator de transcrição (Willens, 2000). Esse tipo de deficiência é classificada 

como mista, pois pode ocorrer a fixação do estribo. A maior importância da prévia 

identificação de mutações nesse gene é o fato de que nesses pacientes ocorre 

vazamento da perilinfa quando se executa a retirada do estribo (estapedectomia), um 

processo cirúrgico simples e muito utilizado em casos onde a deficiência é decorrente 

de problemas no sistema de ossículos. 

 

Tabela 1.2: Lócus mapeados responsáveis pela perda auditiva hereditária ligada ao cromossomo X 

(modificada de Van Camp e col., 2012). 

Continuação da tabela 1.1. 



Lócus 
Localização 

Cromossômica 
Gene 

Referências  

Bibliográficas 

DFNX1 Xq22 PRPS1 Tyson e col., 1996; Liu e col., 2010 

DFNX2 Xq21.1 POU3F4 Brunner e col., 1988; De Kok e col., 1995 

DFNX3 Xq21.2 ? Lalwani e col., 1994 

DFNX4 Xq22 SMPX del Castillo e col., 1996; Huebner e col., 2011 

DFNX5 Xq23-q27.3 ? Wang e col., 2006 

 

1.5. Perda auditiva de herança ligada ao cromossomo Y 

Foi realizado um estudo em uma grande família de origem chinesa com perda 

auditiva e foi observado que a perda auditiva nessa família era transmitida somente por 

meio de indivíduos do sexo masculino. O estudo de mapeamento através de 

microssatélites não encontrou sugestão de ligação com nenhum dos 22 autossomos. 

Foi sugerido, por conta do mecanismo de transmissão, que o padrão de herança dessa 

família fosse ligado ao cromossomo Y (Wang e col., 2004), mas o gene nunca foi 

identificado. 

1.6. Perda auditiva de herança mitocondrial 

A perda auditiva de herança mitocondrial pode ser encontrada tanto associada a 

síndromes como isolada. Na maioria dos casos, a perda auditiva de herança 

mitocondrial ocorre como um sintoma adicional em síndromes causadas por defeitos 

na mitocôndria. É muito comum que uma única mutação em gene mitocondrial cause 

vários fenótipos distintos. 

Mesmo nos casos das mutações que causam deficiência não sindrômica são 

ocasionalmente encontrados outros sinais associados à perda auditiva. Os principais 

genes e mutações relacionados à surdez mitocondrial não sindrômica estão 

apresentadas na tabela 1.3. 

 

Tabela 1.3: Mutações mitocondriais responsáveis por perda auditiva de herança mitocondrial do tipo não 

sindrômica (modificada de Van Camp e col., 2012). 

Gene Mutação Referência Bibliográfica 

MTRNR1 m.1555A>G 
Prezant e col., 1993; Usami e col., 1997; 

Estivill e col., 1998 

MTRNR1 m.1494C>T Zhao e col., 2004 

MTRNR1 961 (diferentes mutações) Bacino e col., 1995; Casano e col., 1999 

MTTS1 m.7445A>G 
Reid e col., 1994; Fischel-Ghodsian e col., 

1995; Sevior e col., 1998 



MTTS1 m.7472insC 

Tiranti e col., 1995; Jaksch e col., 1998a; 

Jaksch e col., 1998b; Schuelke e col.,1998; 

Verhoeven e col., 1999 

MTTS1 m.7510T>C Hutchin e col., 2000 

MTTS1 m.7511T>C Friedman e col., 1999; Sue e col., 1999 

 

Prezant e col. (1993) identificaram uma mutação mitocondrial que causava 

susceptibilidade à perda auditiva após administração de antibióticos do tipo 

aminoglicosídeos. Essa mutação estava associada também à perda auditiva dos 

indivíduos da mesma família que não tinham sido expostos ao antibiótico. A mutação 

identificada foi a m.1555A>G, presente no gene MTRNR1 que codifica a unidade 12S 

do ribossomo mitocondrial. As demais mutações do gene MTRNR1 também estão 

relacionadas a possível ototoxicidade mediante administração de aminoglicosídeos  

Foi realizada uma pesquisa por Abreu-Silva e col. (2006), em amostras do nosso 

laboratório, que indicou que cerca de 2% dos casos de perda auditiva hereditária eram 

devidos a mutações mitocondriais. Essa mutação também foi encontrada em muitos 

países (Prezant e col., 1993; Hutchin e col., 1993; Pandya e col., 1997; Gardner e col., 

1997; Fischel-Ghodsian e col., 1997; El-Schahawi e col., 1997; Casano e col., 1998; 

Estivill e col., 1998). Os achados desse estudo mostraram que a mutação m.1555A>G 

é frequente na população brasileira, indicando a sua triagem em indivíduos com perda 

auditiva como recomendada. Essa triagem é muito importante, pois o conhecimento 

prévio da presença da mutação pode evitar a administração de aminoglicosídeos, 

evitando ou protelando, assim, o início da perda auditiva. 

Outro gene mitocondrial importante, com diferentes mutações que levam à perda 

auditiva não sindrômica, é o MTTS1, com quatro mutações identificadas. A mutação 

m.7445A>G do gene MTTS1 pode estar associada com queratoderma palmoplantar e a 

mutação 7472insC do mesmo gene está associada com disfunções neurológicas, 

incluindo ataxia, disartria e mioclonus (Kokotas e col., 2007). 

1.7. Genes modificadores da perda auditiva hereditária 

A perda auditiva é uma doença que apresenta grande diversidade de fenótipos 

entre os indivíduos, mesmo dentro de uma mesma família. Essa grande diferença de 

fenótipos pode ser causada por fatores ambientais ou pela interação entre produtos de 

diferentes genes. 



Riazuddin e col., (2000) mapearam uma forma de perda auditiva não sindrômica 

de herança recessiva em uma família paquistanesa com consanguinidade. O lócus 

mapeado foi o DFNB26, no qual oito indivíduos afetados dessa família apresentavam 

um haplótipo em homozigose. Entretanto, em sete indivíduos ouvintes, foi encontrado 

o mesmo haplótipo em homozigose e, por isso, foram considerados não penetrantes. 

Riazuddin e col., (2000) mapearam, então, um lócus dominante, chamado DFNM1, em 

outro cromossomo, que impedia o desenvolvimento da perda auditiva nesses sete 

indivíduos normais. 

Bykhovskaya e col., (2000) realizaram um grande estudo com famílias 

espanholas e italianas que sofriam de perda auditiva de herança mitocondrial do tipo 

neurossensorial. Foram estudados 35 indivíduos que possuíam a mutação m.1555A>G. 

Os estudos de mapeamento encontraram ligação do marcador D8S277 com uma região 

a conter um provável gene modificador. Esse foi o primeiro lócus nuclear sugerido 

como modificador de uma condição de herança mitocondrial, mas o gene suposto 

nunca foi encontrado. 

1.8. Perda auditiva de herança autossômica dominante 

Aproximadamente 10 a 20% dos casos de perda auditiva hereditária são de 

herança autossômica dominante do tipo não sindrômica (Guilford e col., 1994). Já 

foram mapeados 55 lócus e identificados 29 genes (Tabela 1.4). As perdas auditivas 

com este tipo de herança são na maioria pós-linguais, progressivas e neurossensoriais 

(Van Laer e col., 1999). 

Não existe um lócus ou gene predominante no que se refere à perda auditiva de 

herança autossômica dominante, como ocorre na perda auditiva de herança 

autossômica recessiva. Por isso, o estudo molecular e a triagem das mutações nas 

famílias em que ocorre esse mecanismo são muito difíceis, especialmente em famílias 

pequenas. 

Os genes já identificados como responsáveis por perda auditiva não 

sindrômica autossômica dominante codificam proteínas com funções diversas 

relacionadas com citocinese e polimerização de actina (HDIA1), junções do tipo 

“fenda” (GJB2, GJB3, GJB6), canais iônicos (KCNQ4), matriz extracelular (COCH e 



TECTA), colágenos (COL11A2), fatores de transcrição (POU4F3, EYA4 e TFCP2L3), 

miosinas não convencionais (MYO7A, MYH9, MYO6 e MYO1A), proteína da família 

das caderinas com função não conhecida (DFNA5), proteínas transmembrânicas 

(TMC1, WFS1) e actinas (ACTG1). Esses genes e as funções de seus produtos estão 

resumidos na Tabela 1.5. 

1.9. Estratégias de Mapeamento de genes de surdez 

Nos últimos tempos, a metodologia favorita empregada para mapear e identificar 

genes responsáveis por surdez e a com mais sucesso foi a baseada na clonagem 

posicional. Nessa metodologia são utilizados principalmente os estudos de ligação e os 

pontos de quebra de rearranjos cromossômicos para identificar a posição dos genes nos 

cromossomos. Na clonagem posicional clássica, um determinado gene é identificado 

primeiramente através da descoberta da sua localização cromossômica. A primeira vez 

que essa metodologia foi empregada com sucesso foi na identificação do gene 

responsável pela distrofia muscular de Duchenne (DMD; OMIM #310200). 

 



Tabela 1.4: Lócus mapeados como responsáveis por perda auditiva hereditária não sindrômica 

autossômica dominante (modificado de Van Camp e Smith, 2013).  

Lócus 
Localização 

Cromossômica 
Gene Referências Bibliográficas 

DFNA1 5q31 HDIA1 Leon e col., 1992; Lynch e col., 1997 

DFNA2 
1p35.1 

1p34 
GJB3, KCNQ4 Coucke e col., 1994; Kubish e col., 1999 

DFNA3 
13q11-q12 

13q12 
GJB2, GJB6 

Chaib e col., 1994; Denoyelle e col., 1998; 

Grifa e col., 1999 

DFNA4 
19q13 MYH14, 

CEACAM16 

Chen e col., 1997; Donaudy e col., 2004; 

Zheng e col., 2011 

DFNA5 7p15 DFNA5 Van Camp e col., 1995; Van Laer e col., 1998 

DFNA6/DFNA14/DFNA38 

4p16.3 

WFS1 

Lesperance e col., 1995; Van Camp e col., 

1999; Bespalova e col., 2001; Young e col., 

2001 

DFNA7 1q21-q23 ? Fagerheim e col., 1996 

DFNA8 / DFNA12 1q22-24 TECTA Verhoeven e col., 1997; Verhoeven e col., 1998 

DFNA9 14q12-q13 COCH Manolis e col., 1996; Robertson e col., 1998 

DFNA10 6q22-q23 EYA4 O’Neill e col., 1996; Wayne e col., 2001 

DFNA11 11q12.3-q21 MYO7A Tamagawa e col., 1996; Liu e col., 1997 

DFNA13 6p21 COL11A2 Brown e col., 1997; Kunst e col., 2000ª 

DFNA15 5q31 POU4F3 Vahava e col., 1998 

DFNA16 2q24 ? Fukushima e col., 1999 

DFNA17 22q MYH9 Lawani e col., 1999; Lawani e col., 2000 

DFNA18 3q22 ? Bonsch e col. 2001 

DFNA19 10 (pericentr.) ? Hereditary Hearing Loss Home Page 

DFNA20/DFNA26 
17q25 

ACTG1 
Morell e col. 2000; Kemperman e col., 2004; 

Yang e Smith 2000 

DFNA21 6p21 ? Kunst e col., 2000b 

DFNA22 6q13 MYO6 Melchionda e col., 2001 

DFNA23 14q21-q22 ? Salam e col., 2000 

DFNA24 4q ? Hafner e col., 2000 

DFNA25 12q21-24 SLC17A8 Greene e col., 1999; Ruel e col., 2008 

DFNA27 4q12 ? Fridell e col., 1999 

DFNA28 8q22 GRHL2 Anderson e col., 1999; Peters e col., 2002 

DFNA30 15q25-26 ? Mangino e col., 2001 

DFNA31 6p21.3 ? Anderson e col., 1999; Snoeckx e col., 2004 

DFNA32 11p15 ? Li e col., 2000 

DFNA33 13q34-qter ? Bonsch e col., 2009 

DFNA36 9q13-q21 TMC1 Mangino e col., 2001; kurima e col., 2002 

DFNA39 4q21.3 DSPP Kurima e col., 2000, Xiao e col., 2001 

DFNA41 12q24-qter ? Blanton e col., 2002 

DFNA42 5q31.1-q32 ? Talebizadeh e col., 2000; Xia e col., 2002 

DFNA43 2p12 ? Xiao e col., 2001; Flex e col., 2003 

DFNA44 
3q28-29 

CCDC50 
Modamio-Hoybjore col., 2003; Modamio-

Hoybjore e col., 2007 

DFNA47 9p21-22 ? D'Adamo e col., 2003 



DFNA48 12q13-q14 MYO1A Flex e col., 2003, Donaudy e col., 2007 

DFNA49 1q21-q23 ? Modamio-Hoybjor e col., 2003 

DFNA50 7q32.2 MIRN96 D’Adamo e col,. 2003a; Mencia e col., 2009 

DFNA51 9q21 TJP2 D’Adamo e col,. 2003b; Walsh e col., 2010 

DFNA52 4q28 ? Xia e col., 2002; Moreno-Pelayo e col., 2004 

DFNA53 14q11.2-q12 ? Talebizadeh e col., 2000; Yan e col., 2005 

DFNA54 
5q31 

? 
Modamio-Hoybjor e col., 2004; Gurtler e col., 

2004 

DFNA56 9q31,3-34,3 TNC Zhao e col., 2013 

DFNA57 19p13.2 ? Bonsch e col., 2008 

DFNA58 2p12-p21 ? Lezirovitz e col., 2009 

DFNA59 11p14.2-q12.3 ? Chatterjee e col., 2009 

DFNA60 2q21.3-q24.1 ? Liu e col., 2007 

DFNA64 
12q24.31-

12q24.32 
SMAC/DIABLO Cheng e col., 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação da tabela 1.4. 



 

Tabela 1.5: Genes identificados responsáveis por perda auditiva autossômica dominante não sindrômica, suas funções e efeitos das mutações identificadas. 

Lócus Gene Produto Função Consequência Referências 

 CRYM Crystallin, MU. 
Se liga ao hormônio da 

tireoide T3 

Disfunção auditiva através da perda 

da capacidade de ligação com o 

hormônio T3. 

Abe e col., 2003 

DFNA1 DIAPH1 Diaphanous 1. 

Polimerização das fibras 

de actina nas células 

ciliadas da cóclea. 

Malformação do citoesqueleto de 

actina. 
Lynch e col., 1997 

DFNA2A KCNQ4 
Potassium channel, voltage-gated, kqt-like 

subfamily, member 4. 

Formação de canais de 

potássio. 
Desequilíbrio da homeostase iônica. Kubisch e col., 1999 

DFNA2B GJB3 Conexin 31. Junções GAP Falha na comunicação entre células. Xia e col., 1998 

DFNA3A GJB2 Conexin 26. Junções GAP Falha na comunicação entre células. Kelsell e col., 1997 

DFNA3B GJB6 Conexin 30. Junções GAP Falha na comunicação entre células. Grifa e col., 1999 

DFNA4 MYH14 Myosin heavy chain 14. 

Interações com 

citoesqueleto, regulando 

citocinese, mobilidade e 

polaridade celular. 

Malformação dos estereocílios. Donaudy e col., 2004 

DFNA5 DFNA5 DFNA5. ? ? Van Laer e col., 1998 

DFNA6/DFNA14/

DFNA38 
WFS1 WFS1. 

Formação de canais 

iônicos 
Desequilíbrio da homeostase iônica. 

Bespalova e col., 2001; 

Ypoung e col., 2001 



DFNA8/DFNA12 TECTA Tectorin, Alpha. 
Componente da membrana 

tectória. 

Falha da transmissão de estímulos 

sonoros a serem convertidos em 

sinais elétricos. 

Verhoeven e col., 1998. 

DFNA9 COCH Cochlin. 
Depósito de 

mucopolissacarídeos. 

Malformação da matriz 

extracelular. 
Robertson e col., 1998 

DFNA10 EYA4 Eyes absent 4. 

Associação com proteínas 

diversas e estimula a 

resposta do sistema imune. 

Falha no desenvolvimento do 

Órgão de Corti. 
Wayne e col., 2001 

DFNA11 MYO7A Myosin VIIA Mobilidade do estereocílio. Malformação das células ciliadas. Liu e col., 1997 

DFNA13 COL11A2 Collagen, Type XI, Alpha-2. 
Componente da membrana 

tectória. 

Falha da transmissão de estímulos 

sonoros a serem convertidos em 

sinais elétricos. 

McGuirt e col., 1999 

DFNA15 POU4F3 
Pou domain, Class 4, Transcription Factor 

3. 

Interação com a proteína 

Gfi1. 
Degeneração das células ciliadas. Vahava e col., 1998. 

DFNA17 MYH9 Myosin, Heavy chain 9. Mobilidade celular. Desorganização das redes de actina. Lalwani e col., 2000 

DFNA20/DFNA26 ACTG1 Actin, Gamma-1. 
Componente do 

citoesqueleto. 

Desorganização de várias estruturas 

cocleares. 

Zhu e col., 2003; van 

Wijk e col., 2003 

DFNA21 TJP2 Tight junction protein 2. 
Organização de junções 

intercelulares. 

Leva à morte celular programada 

(apoptose). 
Walsh e col., 2010. 

DFNA22 MYO6 Myosin VI Mobilidade celular. 

Falha no transporte de substâncias 

intra celulares para as células 

ciliadas. 

Melchionda e col., 2001 

DFNA28 GRHL2 Grainyhead-like 2. ? ? Peters e col., 2002 

DFNA36 
TMC1 Transmembrane channel0like protein 1. Proteína transmembrânica. 

Malfuncionamento das células 

ciliadas. 
Kurima e col., 2002. 

Continuação da tabela 1.5. 



DFNA44 CCDC50 Coiled-coil domain-containing protein 50. 
Desenvolvimento da 

orelha interna. 
Malformação da orelha interna. 

Modamio-Hoybjor e 

col., 2007 

DFNA48 MYO1A Myosin IA Mobilidade celular. Perda da capacidade motora. Donaudy e col., 2003 

DFNA50 MIRN96 MicroRNA 
Estabiliza a tradução de 

mRNAs. 

Altera a capacidade de manter a 

expressão gênica das células 

ciliadas. 

Mencia e col., 2009 

DFNA56 TNC Tenascin C 
Proteína da matriz 

extracelular 

Altera o desenvolvimento correto 

da cóclea. 
Zhao e col., 2013 

DFNA64 SMAC/SIABLO Direct IAP-binding protein with low pI. Regulação da apoptose. Leva à morte celular programada. Cheng e col., 2011 

 

 

 

 

 

Continuação da tabela 1.5. 
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Esse tipo de estudo necessita de famílias com muitos indivíduos afetados e 

fenotipicamente normais. Inicialmente o estudo da família visa identificar uma 

determinada região candidata a conter o gene através de estudos de segregação 

com marcadores moleculares do tipo microssatélites ou SNPs, para a obtenção 

dos haplótipos que segregam com a doença em cada membro da família estudada. 

Cálculos estatísticos são realizados com a finalidade de determinar se a ligação 

do haplótipo com o fenótipo é significativa. Nesse caso, o cálculo utilizado é o 

Lod Score, que é o logaritmo da probabilidade de se observar o padrão de 

segregação de genótipos no heredograma em variadas frequências de 

recombinação dividida pela probabilidade de observar a mesma segregação de 

genótipos se a frequência de recombinação fosse igual a 0,5 (segregação 

independente). Por convenção, um valor de Lod superior a +3,00 é aceito como 

prova de ligação estatisticamente significativa. Esse valor significa que a 

probabilidade do marcador genético estar ligado ao lócus do fenótipo é 1000 

vezes maior do que a probabilidade de ocorrer segregação independente entre 

eles. Lod Scores iguais ou inferiores a -2,00 são considerados indicativos de 

exclusão de ligação. 

Os estudos de ligação apresentam como desafio o fato de que os tamanhos 

das regiões candidatas mapeadas geralmente são grandes. Após ser definida a 

região candidata por mapeamento, a segunda etapa realizada é a análise e 

avaliação dos genes localizados na região mapeada. Atualmente, há vários 

navegadores genômicos que auxiliam nos estudos dos genes candidatos e de suas 

funções (http://www.ensembl.org/, http://genome.ucsc.edu/, http://bioviz.org/igb/, 

dentre outros). 

Outra metodologia frequentemente utilizada para identificar genes por 

clonagem posicional é partir de anomalias cromossômicas. Algumas vezes, elas 

não somente indicam a região candidata, como podem apontar diretamente o 

gene responsável pelo fenótipo, caso seja possível identificar com precisão os 

pontos de quebra. 
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Algumas alterações cromossômicas podem parecer equilibradas por 

técnicas cromossômicas convencionais, mas, na verdade, elas não estão 

equilibradas ao nível molecular. Nesses casos, a perda de bases pode não ser 

visualizada por estratégias de microscopia, sendo essas alterações 

submicroscópicas. Foi o caso do mapeamento do gene responsável pela síndrome 

brânquio-otorrenal (BOR; OMIM#113650; Abdelhak e col., 1997), identificado 

em um paciente que apresentava uma deleção. Para identificar microdeleções e 

microduplicações cromossômicas as técnicas de hibridação genômica 

comparativa são muito úteis (Array-CGH, array-comparative genomic 

hybridization; Vissers e col., 2003). 

1.10. Estratégias de sequenciamento de genes. 

Desde o desenvolvimento das primeiras técnicas de sequenciamento, o 

aumento da capacidade e da velocidade de sequenciar genes trouxe uma enorme 

contribuição para a ciência da genética. Entretanto, as técnicas eram inicialmente 

caras e o processo para sequenciar muitos genes era demorado e laborioso 

(Moorthie e col., 2011), especialmente quando se utilizavam as técnicas 

convencionais. 

Nos últimos anos, a necessidade de se utilizar técnicas de sequenciamento 

de genes para rotinas laboratoriais impulsionou cada vez mais o desenvolvimento 

de novas plataformas de sequenciamento, acompanhadas de tecnologias de apoio 

relacionadas à análise dos dados. Estes métodos reduziram os custos de 

sequenciamento do genoma humano inteiro, tornando possível o uso dessas 

metodologias na pesquisa e na rotina laboratorial (Moorthie e col., 2011).  

Os métodos de sequenciamento de DNA foram categorizados em três 

gerações (Petterson e col., 2009): 

A primeira geração de sequenciamento de DNA foi a padronizada por 

Sanger e col. (1977), predominante desde a década de 70. Tal metodologia se 

caracteriza pelo fato de que cada reação de sequenciamento visa um único alvo 

pré-definido isoladamente, o que torna a tarefa de sequenciar todo o genoma 

trabalhosa e cara. 
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Os princípios básicos do sequenciamento do DNA se mantêm constantes 

desde o popular método descrito por Sanger. Desde então, algumas modificações 

foram feitas, como por exemplo, o uso de marcadores fluorescentes de cores 

diferentes para cada base, ao invés de isótopos radioativos (Smith e col., 1986) e 

a substituição da eletroforese em gel pela eletroforese automática em capilar 

(Luckey e col., 1990). No entanto, apesar dessas técnicas terem representado a 

era de ouro do diagnóstico clínico e do sequenciamento do genoma humano, tais 

metodologias ainda são muito trabalhosas (Moorthie e col., 2011). 

A segunda ou nova geração de sequenciamento se baseia no 

“sequenciamento massivo em paralelo” ou “Massive Parallel Sequencing”. Ela 

possui uma capacidade de produzir pelo menos 100 vezes mais informação se 

comparada às técnicas convencionais de sequenciamento baseadas no método de 

Sanger nos aparelhos mais modernos (Shekhar e col., 2011). O DNA a ser 

sequenciado é fragmentado e inserido em uma placa de array onde cada espaço 

identificável contém uma sonda que se une a somente um fragmento do DNA a 

ser sequenciado. Dependendo da tecnologia utilizada, um único array de 

sequenciamento pode conter milhões ou bilhões de espaços identificáveis que 

amplificam e posteriormente sequenciam os fragmentos gerados, que se ligam as 

sondas presentes em cada espaço. São obtidas várias sequências, geralmente 

curtas, para cada fragmento (sequence reads). Ferramentas computacionais 

alinham cada sequence read com um genoma de referência, montando a 

sequência de DNA completa do indivíduo. Portanto, uma cobertura ampla e 

múltipla é necessária para se analisar completamente e com uma maior segurança 

a sequência completa da amostra (Moorthie e col., 2011). 

Desde o surgimento das metodologias de sequenciamento “chamadas” de 

nova geração ou segunda geração, três métodos são os mais utilizados até os dias 

atuais (Moorthie e col., 2011). 

Um dos métodos é chamado de terminação reversível e é empregado na 

plataforma Illumina (Illumina INC., San Diego, CA, USA). Outro método é o 

chamado de pirosequenciamento e é empregado na plataforma Roche 454 (454 
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Life Sciences, Brandford, CT, USA) e o último método é chamado de 

sequenciamento por ligação e é empregado na plataforma ABI SOLID (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). 

Outra geração de sequenciamento, a chamada “terceira geração” ainda está 

em fase de testes. Apesar de existirem algumas plataformas em uso, sua 

utilização ainda não é muito confiável. Essas técnicas são denominadas de 

“sequenciamentos novos de nova geração”. Essas tecnologias se baseiam no 

sequenciamento em tempo real de moléculas de DNA sem a necessidade de 

amplicons para que ocorram (Moorthie e col., 2011). Com a manipulação de 

substâncias em nanoescala e o mínimo uso de compostos bioquímicos, o 

sequenciamento ocorre, então, a partir de uma simples molécula de DNA, sem a 

necessidade dessa molécula ser submetida a uma prévia amplificação via PCR 

(Shekhar e col., 2011). 

1.11. Contribuição do sequenciamento de nova geração à identificação de genes 

de perda auditiva. 

Doenças monogênicas e doenças genéticas multifatoriais foram, por muito 

tempo, estudadas por estudos de ligação e de associação, seguidas de técnicas de 

sequenciamento baseadas no método de Sanger para a identificação dos genes 

responsáveis pelos fenótipos. Mesmo com inúmeros laboratórios empenhados em 

identificar novos genes relacionados à perda auditiva, após vinte anos de 

pesquisas, menos da metade dos genes nos lócus já mapeados de surdez foram 

identificados. 

Atualmente, as técnicas conhecidas como “sequenciamento de nova 

geração” tendem a substituir as técnicas de sequenciamento convencionais, 

devido à complexidade do sistema auditivo e da enorme heterogeneidade 

genética encontrada na perda auditiva. O sequenciamento de nova geração 

permite a análise de um grande número de genes candidatos de uma só vez. Além 

do mais, esses conjuntos de técnicas não necessitam obrigatoriamente de 

amostras de DNA de muitos indivíduos das grandes famílias de afetados, como é 

necessário nos estudos de ligação (Brownstein e col., 2012).  
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Rehman e col. (2010) foram os primeiros a utilizar as técnicas de 

sequenciamento de nova geração para a identificação de um gene relacionado à 

perda auditiva em uma região previamente mapeada e refinada, por mapeamento 

por ligação com base em SNPs. O lócus responsável pela doença havia sido 

mapeado em uma região de 2,9Mb, que contém 108 genes codificadores de 

proteínas, na região cromossômica 9q43.3. Foi utilizado um kit de 

enriquecimento desenhado para sequenciar toda essa região mapeada. Oito 

variantes foram selecionadas para serem validadas por sequenciamento baseado 

no método de Sanger. Uma única variante foi confirmada, uma mutação no gene 

TPRN, que codifica a proteína taperina. A variante não foi encontrada em 

amostras controles adequadas. A proteína taperina possui similaridade com a 

proteína fostensina, que funciona como uma “capa” na extremidade terminal dos 

filamentos de actina do citoesqueleto. É sabido que essa proteína participa na 

modelagem do filamento de actina do citoesqueleto (Shearer e col., 2011).  

Em um outro estudo, Brownstein e col. (2011), desenvolveram uma 

plataforma para sequenciamento e identificação de mutações em 246 genes 

conhecidos de perda auditiva em probandos com perda auditiva em famílias do 

Oriente Médio. Diversas mutações foram encontradas nesse estudo, revelando a 

enorme utilidade clínica desse tipo de análise. 

Em uma escala maior, técnicas de sequenciamento de exomas (todos os 

exons do genoma) são consideradas extremamente promissoras. Estima-se que 

cerca de 60% dos genes responsáveis por doenças mendelianas possam ser 

identificados por meio dessas técnicas (Gilissen e col., 2012). 

Em associação com as técnicas de “nova geração”, as técnicas clássicas de 

mapeamento gênico continuam ainda a ser utilizadas para auxiliar na 

identificação de genes, uma vez que os estudos de ligação fornecem resultados 

que diminuem a região candidata a conter o gene responsável pela perda auditiva, 

facilitando muito a filtragem e interpretação dos resultados oriundos das análises 

de exomas. A combinação dessas técnicas foi utilizada para identificar o gene 

responsável pela perda auditiva de herança autossômica recessiva no lócus 
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DFNB82. Walsh e col. (2010) utilizaram um kit de cobertura para todos os exons 

no probando dessa família, em cuja amostra 93% dos genes codificadores de 

proteínas presentes na região mapeada foram sequenciados. Análises 

bioinformáticas indicaram 80 variantes em homozigose dentro do intervalo do 

DFNB82. Dessas variantes, sete não eram descritas, e, dessas, apenas duas 

alteravam a sequência dos aminoácidos. Uma das variantes foi identificada como 

um polimorfismo após ser encontrada em vários controles ouvintes enquanto que 

a outra, uma mutação no gene GPSM2, estava ausente nos controles e segregava 

com o fenótipo na família. O produto desse gene é expresso nas células ciliadas e 

de suporte da cóclea em desenvolvimento de camundongos, assim como no 

sáculo, utrículo e na crista da cóclea em camundongos maduros (Walsh e col., 

2010). 

Em um outro estudo, Zheng e col. (2011) utilizaram o sequenciamento de 

exoma para encontrar o gene responsável pela perda auditiva em uma família que 

teve a região previamente mapeada e denominada DFNA4 (Chen e col., 1995). 

Através de sequenciamento baseado no método de Sanger, foi identificada uma 

variante em potencial a explicar o quadro no gene CEACAM16 (Zheng e col., 

2011). Para excluir outras possíveis variantes na região do DFNA4, foi realizado 

sequenciamento de nova geração, onde 98,2% de todos os exons compreendidos 

pela região mapeada foram sequenciados e 70,2% dos genes codificadores de 

proteínas foram completamente analisados. Das variantes encontradas, muitas 

eram polimorfismos sem efeito, falsos positivos ou não segregavam com o 

fenótipo. Assim, o melhor candidato foi o gene CEACAM16. O produto desse 

gene é expresso na cóclea e pode estar envolvido na ligação dos estereocílios 

com a membrana tectória (Zheng e col., 2011). 

Schraders e col. (2011) e Huebner e col. (2011), por meio de 

sequenciamento de exomas, encontraram uma mutação no gene SMPX, mapeado 

no lócus DFNX4, o que levou a indicação desse gene como o candidato mais 

provável a ser o causador da perda auditiva em uma família holandesa com perda 

auditiva progressiva ligada ao cromossomo X. Foi utilizado um kit para 
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sequenciamento de nova geração específico para o cromossomo X. Foram 

encontradas duas variantes, sendo uma delas, uma mutação sem sentido 

localizada no gene SMPX, a única a segregar com o fenótipo na família e estar 

ausente nos controles. Foi feita uma triagem da mutação em 26 probandos de 

famílias com perda auditiva ligada ao cromossomo X e foi encontrada essa 

mutação em uma segunda família, o que confirmou o papel do gene como 

responsável pela perda auditiva no lócus DFNX4. Porém, esse gene inicialmente 

não foi considerado um candidato muito forte, uma vez que sua proteína atua no 

músculo estriado. Após diversas análises, foi verificado que esse gene também se 

expressa na cóclea e seu produto tem um papel no desenvolvimento e/ou 

manutenção das células ciliadas (Schraders e col., 2011; Huebner e col., 2011). 

Delmaghani e col., (2012) estudaram uma família iraniana, com casamentos 

consanguíneos, afetada por perda auditiva de herança autossômica recessiva. 

Nesse estudo, foi mapeado um novo lócus DFNB98 e identificado um novo gene 

TSPEAR. Foi utilizada previamente uma varredura genômica por SNPs para 

identificar a região candidata. O sequenciamento de todo o exoma foi realizado 

em três indivíduos afetados e em um indivíduo normal. Foram identificadas duas 

variantes (uma deleção e uma substituição de base) no gene TSPEAR. Estudos de 

segregação na família mostraram que essas variantes estão em homozigose nos 

irmãos afetados e em heterozigose nos pais, bem como ausentes em 152 amostras 

de controles. Foi realizado, também, o sequenciamento de todos os exons do 

gene TSPEAR em outras famílias iranianas afetadas por perda auditiva. No 

entanto, não foram identificadas outras variantes no gene que pudessem explicar 

os fenótipos. O produto do gene TSPEAR é expresso em diversos tecidos, 

incluindo a cóclea. A proteína Tspear é encontrada na superfície das células 

ciliadas internas e externas imaturas da cóclea (Delmaghani e col., 2012). 

Zhao e col., (2013) identificaram um novo gene relacionado à perda 

auditiva de herança autossômica dominante em um novo lócus, nomeado 

DFNA56. Eles estudaram uma família chinesa composta por 70 indivíduos, dos 

quais 13 afetados por perda auditiva de herança autossômica dominante. Foi 
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realizada uma varredura genômica com 394 microssatélites para delimitar a 

região candidata. Com o sequenciamento do exoma, foi identificada uma 

mutação missense no exon 19 do gene TNC. Os estudos da variante mostraram 

que ela segrega com o fenótipo e está ausente nos indivíduos normais. Para 

confirmar os resultados, todos os exons do gene foram sequenciados em 587 

indivíduos afetados por perda auditiva sem diagnóstico genético e foi 

identificada uma segunda variante no mesmo exon em outra família chinesa. O 

produto do gene TNC participa na formação da matriz extracelular e é 

extremamente conservado entre diferentes espécies, sendo expresso na 

membrana basilar da cóclea (Warchol e Speck, 2007). 

Em vista dos resultados até agora revelados pelas técnicas de “sequenciamento 
de nova geração”, ainda que introduzidas há pouco tempo, podemos prever uma 
enorme aceleração do ritmo de identificação de genes e mutações relacionados à 
perda auditiva, o que pode levar a uma melhora considerável do aconselhamento 
genético. A caracterização das proteínas codificadas por esses novos genes ou o 
estudo dos efeitos das novas mutações poderão trazer mais luz aos mecanismos 
biológicos que levam à perda auditiva. Portanto, as técnicas de “sequenciamento 
de nova geração” permitirão diagnósticos melhores e mais rápidos. 

Conclusões  

O estudo molecular das cinco famílias com surdez de herança autossômica 

dominante permitiu as seguintes conclusões resumidas nos parágrafos a seguir: 

Na família 1 foi identificada uma grande duplicação não descrita no gene 

EYA1, associada à síndrome BOS1. 

Na família 2, a varredura genômica com o uso de marcadores moleculares 

do tipo microssatélites e os resultados dos cálculos de Lod Score mapearam uma 

região no cromossomo 3 como a candidata a conter o gene responsável pela 

surdez na família. Os estudos de sequenciamento massivo em paralelo seguidos 

por Sanger permitiram que fosse identificada uma variante como sendo a mais 

provável causa da perda auditiva na família. Por se tratar de um gene nunca antes 

associado à perda auditiva, são necessários estudos de mais famílias e ensaios 

funcionais, para confirmar o papel desse gene na perda auditiva. 
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Na família 3, a varredura genômica com o uso de arrays de SNP e os 

resultados dos cálculos de Lod Score mapearam uma região no cromossomo 20 

como candidata a conter o gene responsável pela surdez na família. Os estudos 

de sequenciamento massivo em paralelo seguidos por sequenciamento de Sanger 

permitiram que fosse identificada uma variante como sendo a mais provável 

causa da perda auditiva na família. Por se tratar de gene nunca antes associado à 

perda auditiva, também são necessários estudos com outras famílias e ensaios 

funcionais, para confirmar o papel desse gene na perda auditiva. 

Na família 4, a varredura genômica com o uso de arrays de SNP e os 

resultados dos cálculos de Lod Score mapearam duas regiões uma no 

cromossomo 14 e outra no cromossomo 22, como as candidatas mais prováveis a 

conter o gene responsável pela surdez na família. Os estudos de sequenciamento 

massivo em paralelo seguidos pelo sequenciamento de Sanger permitiram que 

fosse identificada uma variante no gene MYH9 (DFNA17) como sendo a mais 

provável causa da perda auditiva na família. A variante rs80338828 já foi 

associada à perda auditiva em dois outros estudos. Em vista desses achados, 

atribuímos a perda auditiva nessa família a essa variante. 

Na família 5, a varredura genômica com o uso de arrays de SNP e os 

resultados dos cálculos de Lod Score não permitiram mapear nenhuma região 

candidata a conter o gene responsável pelo fenótipo devido a dificuldades 

computacionais. No entanto, o sequenciamento massivo em paralelo seguido do 

de Sanger permitiu a identificação de uma variante no gene MYO3A como sendo 

a mais provável candidata a explicar o fenótipo na família. O gene MYO3A 

corresponde ao DFNB30 e mutações nesse gene somente foram associadas à 

perda auditiva de herança autossômica recessiva. Apesar do padrão de herança da 

família por nós estudada ser o dominante, esse gene permanece como sendo o 

melhor candidato a explicar a perda auditiva na família por sua prévia associação 

com quadros de surdez. No entanto, o papel de outras variantes candidatas não 

pode ser completamente descartado. Estudos de segregação dessas outras 
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variantes devem completar a pesquisa sobre a causa da perda auditiva nessa 

família. 
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