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مقاله پژوهشی

بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس های  DFNB35و  DFNB42در خانواده هایی با
ناشنوایی غیرسندرمی مغلوب اتوزومی از استان خوزستان

1مركز تحقیقات سلولي و مولكولي ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ،شهركرد ،ايران؛ 2گروه ژنتیک و بیولوژی مولكولي ،دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان ،اصفهان ،ايران؛ 3گروه ژنتیک پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ،شهركرد ،ايران.
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تاريخ دريافت95/2/15 :

چکیده:
زمينه و هدف :ناشنوایی یک اختالل شایع حسی است .نزدیک به  360ميليون ناشنوا در سراسر دنيا وجود دارد.
بيش از  %50موارد ناشنوایی به دليل فاکتورهای ژنتيکی است .حدود  %70موارد ارثی ناشنوایی ،به دليل اختالل
شنوایی غيرسندرمی است که از این بين وراثت مغلوب اتوزومی مسئول  %80موارد است .ناشنوایی غيرسندرمی
مغلوب اتوزومی بسيار هتروژن بوده و تاکنون بيش از  50ژن برای آن شناخته شده است .در این مطالعه ما به
بررسی نقش جهشهای  (ILDR1) DFNB42و  (ESRRB) DFNB35در  25خانواده دارای  ARNSHLدر استان
خوزستان پرداختيم.
روش بررسی :این مطالعه توصيفی بر اساس آناليز پيوستگی انجام گرفت و برای هر لوکوس  6مارکر
انتخاب گردید .این مطالعه برای  300فرد از  25خانواده انجام گرفت که هر خانواده دارای حداقل دو فرد مبتال و
همچنين ازدواج خویشاوندی بودند .در این مطالعه جهشهای  GJB2بررسی گردید و  3خانواده با نتایج مثبت
برای جهش در  GJB2از مطالعه کنار گذاشته شدند.

STR

یافته ها :با استفاده از آناليزهای پيوستگی هيچ یک از خانوادههای انتخاب شده به لوکوسهای  DFNB35و
 DFNB42پيوستگی نشان ندادند .این مطالعه نشان داد که جهشها در دو ژن  ILDR1و  ESRRBنقشی در ایجاد
ناشنوایی در خانوادههای مورد مطالعه ندارند.
نتيجه گيری :این مطالعه نشان میدهد که جهشها در ژنهای  ILDR1و  ESRRBنقش مهمی در ایجاد ناشنوایی
در استان خوزستان ندارد .نتایج این مطالعه پيشنهاد میکند که بررسی سایر جایگاههای دخيل در ناشنوایی
میتواند به شناخت علل ژنتيکی بيماری در جمعيت مورد مطالعه کمک کند.
واژه های کليدی :لوکوس  ،DFNB35لوکوس  ،DFNB42آناليز پيوستگی ،ناشنوایی غير سندررمی مغلوب اتوزومی.

مقدمه:
ناشنوایی یک نقص حسی شایع است که طبق

همچنين برآورد شده که در ایاالت متحده هزینه مربوط

ارزیابیهای انجام شده حدود  360ميليون نفر در سرتاسر

به اختالل شنوایی حدود  170ميليارد دالر در سال

جهان از آن رنج میبرند .این مشكل با ميانگين  1تا  2در

نزدیک به  %3از توليد ناخالص ملی است .از طرفی

هر  1000تولد رخ میدهد ( .)2،1بررسیها نشان میدهد

گفته میشود نقص شنوایی مادر زادی دو طرفه

کودکان ناشنوا عالوه بر مشكالتی همچون مهارتهای

حسی -عصبی در کشورهای در حال توسعه حدود  6در

کالمی ،زبانی ،یادگيری و ارتباطات اجتماعی ،در معرض

هر  1000تولد است ( .)4ناشنوایی میتواند به دليل

مشكالت مرتبط با سالمت روانی بيشتری نيز هستند (.)3

عوامل ژنتيكی ،محيطی یا هر دو باشد .موارد ژنتيكی،

*
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فاطمه نعمتی زرگران ،1محمد امين طباطبايی فر ،2افسانه تقی پور ششده ،1فهيمه مرادی،1
*3
نرگس زارع پور ،1مرتضی هاشم زاده چالشتری

فاطمه نعمتی زرگران و همکاران

بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوسهای  DFNB35و DFNB42

که بيش از  %50موارد را شامل میشود ،به دو نوع

ميزان باالی ازدواج خویشاوندی ،میتواند مناسب

سندرمی و غيرسندرمی طبقه بندی میشود.

باشد ( .)13شناسایی ژنها و جهشهای درگير میتواند

پاتولوژی بيماری بسيار متنوع و متفاوت است ،هر چند

ژنتيكی بيماری باعث میشود خانوادهها اضطراب

در نوع غيرسندرمی بيشتر اختالل حسی -عصبی است.

کمتری داشته باشند و راحتتر روی مقوله توانبخشی و

 %70ناشنواییهای ارثی در زیر گروه غيرسندرمی

درمان احتمالی تمرکز کنند .شناسایی جهش میتواند به

طبقه بندی میشوند که خود شامل  4نوع غالب

پزشكان برای پيش بينی ویژگیهای شنوایی مانند

اتوزومی ،مغلوب اتوزومی ،وابسته به  xو ميتوکندریایی

ادیوگرام بيماران و پيش آگهی شنوایی بيمار ،کمک

میباشد که در این ميان سهم نوع مغلوب اتوزومی %70

کند .همچنين پيشگيری از ناشنوایی میتواند با اجتناب

تا  %80است ( .)5-7در مجموع ناشنوایی مغلوب معموالً

از مصرف داروهای خاص و یا فعاليت های خاص در

شدیدتر از ناشنوایی غالب بروز میکند ،زیرا معموالً

افراد مستعد ژنتيكی ،انجام شود .شناسایی جهشهای

عميق ،پيش از تكلم و با نفوذ کامل است؛ در حالی که

عامل در بيمارانی که ناشنوایی سندرمی دارند،

ناشنوایی غالب اغلب پيشرونده ،پس از تكلم و از نظر

پيشگيری و یا تشخيص زود هنگام نشانههای مرتبط را

بالينی اغلب به شكل ناشنوایی یک طرفه یا دو طرفه

امكان پذیر میکند .این امر همچنين میتواند به شناخت

خفيف است ( .)9،8ناشنوایی غيرسندرمی ناهمگنترین

سلولهای درگير و ماهيت آسيب ایجاد کننده ناشنوایی

صفت ژنتيكی شناخته شدهاست .تاکنون حدود 120

حسی -عصبی کمک کند و بهویژه در کاشت حلزون

لوکوس برای این نقص شناخته شده است که از بين این

میتواند مفيد باشد .شناخت جهشهای ایجاد کننده

 120لوکوس  67تا مربوط به فرم مغلوب اتوزومی

بيماری همچنين برای ارائه مشاوره ژنتيک ،بهویژه قبل از

ناشنوایی غيرسندرومی ) (DFNBبوده است(.)10

اقدام به بارداری ،میتواند مفيد باشد .تستهای

میتوان بيان داشت که ناشنوایی در مقایسه با سایر

تشخيصی قبل از تولد برای موارد غيرسندرمی ناشنوایی

بيماریهای ارثی به خاطر داشتن سه ویژگی منحصر به

حسی -عصبی ،در بسياری از کشورها به دليل مشكالت

فرد است )1 :ژنهای زیادی در مسير شنوایی دخيل

اخالقی انجام نمیگيرد (.)11

هستند ،در نتيجه شناخت علت بيماری بسيار دشوار

شنوایی به واسطه سلولهای اختصاص یافته در

است )2 .این بيماری از منظر فنوتيپ نيز در خور توجه

گوش داخلی انجام میگيرد که در نهایت صدا به

است؛ زیرا عالوه بر سيستم شنوایی ،فرد از لحاظ روابط

سيگنال الكتریكی تغيير می یابد .صدا به وسيله

اجتماعی و تحصيلی نيز دچار مشكل میشود )3 .تشخيص

سلولهای مژکدار تعبيه شده در الیههایی از سلولهای

زود هنگام آن میتواند بسيار کمک کننده باشد و به

حمایت کننده ،هدایت میشود و سپس سيگنالهای

مدیریت آن کمک کند .شناسایی دقيق و کارآمد علل

الكتریكی توليد شده به نواحی خاصی از مغز برای

ژنتيكی میتواند عالوه بر توضيح علت ،به پيش بينی

پردازش اطالعات انتقال می یابند .هرگونه اختالل در

ویژگیهای شنوایی ،پيشگيری از ناشنوایی ،مدیریت

توسعه ،ساختار ،عملكرد و حفظ سلولهای مژکدار،

نشانههای مرتبط و همراه ،تعيين نوع درمان و مشاوره

حمایتی و یا سيستم عصبی شنوایی ،میتواند منجر به

ژنتيک کمک کند ( .)11اختالالت مغلوب اتوزومی در

مشكالت ناشنوایی گردد ( .)14در این مطالعه از روش

مناطق با نرخ باالی ازدواج خویشاوندی  2تا  3برابر

آناليز پيوستگی استفاده گردیده است که یک روش

بيشتر از جمعيت اروپا و آمریكا است ( .)12ایران برای

قدرتمند در شناسایی ژنهای دخيل در بيماریها ،بهویژه

انجام این گونه مطالعات ،به دليل ویژگیهای جمعيتی و

بيماریهای مغلوب اتوزومی ،است.
2
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همانند بسياری از اختالالت ،در نوع سندرمی

از چند جهت حائز اهميت باشد .روشن شدن علت
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 ESRRBکه هر دو در اتصاالت و ارتباطات سلولی در

استخراج  DNAبه روش استاندارد فنل -کلروفرم کيفيت

گوش داخلی نقش دارند ،با ناشنوایی در  25خانواده

و کميت  DNAبا نانودراپ بررسی شد ( .)16توالییابی

از استان خوزستان ،با حداقل  2فرد ناشنوا مورد

اگزون دوم  GJB2انجام گرفت و از ميان  25خانواده

بررسی قرار می گيرد.

انتخاب شده 3 ،خانواده دارای جهش در این اگزون
بودند که از مطالعه خارج شدند.
در مرحله بعد STRهای مناسب از پایگاههای

روش بررسی:
در این مطالعه  25خانواده دارای حداقل دو فرد

اطالعاتی  NCBI genome browser Map viewerو

ناشنوا از استان خوزستان با همكاری مراکز بهزیستی

 ucscانتخاب و پرایمرهای مناسب جهت تكثير STRها

انتخاب گردید .این افراد بر اساس معاینات بالينی جزء

با استفاده از پایگاه داده  NCBI UniSTSانتخاب شد.

موارد ناشنوایی غيرسندرمی مغلوب اتوزومی شناسایی

برای انتخاب نشانگر مناسب توجه به فاصله نشانگرها از

شدند .محاسبه ارزش  SLINKبا استفاده از نرمافزار

ژن ،طول محصول  ،PCRدرجهی چندشكلی آنها و

 FastSLINK version 2.51انجام گرفت (.)15

هتروزیگوت بودن پدر و مادر برای یک نشانگر معين

نمونهگيری به روش تصادفی ساده پس از تكميل

ضروری بود .مشخصات مربوط به هر نشانگر و اطالعات

پرسشنامه و رضایتنامهی کتبی انجام شد 5 .ميلیليتر

هرکدام جهت تكثير در جدولهای شماره  1تا  4آورده

نمونه خون از افراد خانواده گرفته شد و در لولههای

شدهاست.

جدول شماره  :1نشانگرهای مورد استفاده برای لوکوس  DFNB35و ویژگیهای آنها
نام نشانگر

پرایمر )Reverse( R

پرایمر )Forward( F

D14S53

CTTTCCCCAGTGAAGTTGC

ACACTGCACTCCTACTCTG

D14S61

CCTGCTAAAAGTCAAGTGGG

AATGGCGTATCAGAGAGGAA

D14S1036

AAGCCCCTTTGTGACTGAC

GCCCATGTGATATTTGGTG

D14S279

GTGACCTCAGCATGTATTACTC

CAGGTATTCCCAATATGCAGC

D14S270

CCACTAATGATAACATTGTCGC

AGAGGCAGGTGAATGACT

D14S983

TGGACTGGTTAGCCTCAGTG

GCATCAACTGGCTTCCAATC

اندازه محصول ()bp

135-155
197-227
203-217
196-212
214-224
222-270

جدول شماره  :2نشانگرهای مورد استفاده برای لوکوس  DFNB42و ویژگیهای آنها
نام نشانگر

پرایمر )Reverse( R

پرایمر )Forward( F

D3S3720

CAAGCAATCCTCCAGCCTC

GCTGTATCTGAATCTAAAGCCT

D3S3576

GATCTAGTTGGCAAGGCG

TTGGACTCGAGCAATCC

D3S3674

GCCTTGGAAAACCTTGAA

TTGCCTGCAACAATGATTAC

D3S3709

TGCATGTGCGTGTATATTTG

ACAGTTGTGAGACACCACCTATT

D3S3552

GCCACTCCCAAATGTCTG

GACTGGAACTTGATTGCC

D3S1278

GGACACATGCTCCTGGAA

TGCACTAVAGGGCAGTTG

D3S3645

GCAGTGCTGAAAGATGGC

ACCTGGACTTGGGATGG

3

اندازه محصول ()bp

216-236
202-214
181-205
145-183
161-177
203-231
164-212
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در مطالعه حاضر پيوستگی دو ژن  ILDR1و

حاوی  EDTAدر  -20درجه نگهداری گردید .بعد از

فاطمه نعمتی زرگران و همکاران

بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوسهای  DFNB35و DFNB42

جدول شماره :3برنامه دمایی  PCRنشانگرها
1

95

 5دقيقه

1

2

95

 30ثانيه

9

*57-67

 30ثانيه

72

 30ثانيه

95

 30ثانيه

*50-57

 30ثانيه

72

 30ثانيه

72

 5دقيقه

3

4

26

1

* :دمای اتصال پرايمر برای هر نشانگر متغیر بوده و در اين محدوده بوده است.

جدول شماره :4مقادیر الزم برای  PCRنشانگرهای نزدیک ژنهای مورد بررسی
مواد

حجم μl

غلظت

dH2O

14/55

PCR buffer

10X

2

dNTP

10mM

0/5

MgCl2

50mM

0/6

)Primer (F

10pM

0/3

)Primer (R

10pM

0/3

Taq-DNA Polymerase

5Unit/μl

0/25

DNA

40-50Ng/μl

1/5
20

حجم کل

.

به منظور تعيين ژنوتيپ ابتدا با استفاده از پرایمرهای

برای برخی خانوادهها ،رسم هاپلوتایپ (مجموعهی

اختصاصیSTR ،های انتخاب شده تكثير گردید و با

ژنوتيپ نشانگرهای مجاور) با کمک نرم افزار

استفاده از ژل پلی اکریلآميد  %8-%12بررسی آللی

 Haplopainter version 029.5صورت گرفت .این

صورت گرفت .نمونهها با جریان  60mAبه مدت

مرحله به منظور تأیيد یا رد پيوستگی استفاده

 2-4ساعت الكتروفورز شدند و با رنگ آميزی نيترات نقره

میشود (.)19

باندها قابل رویت گردید.

یافته ها:

محاسبه  LOD scoreدو نقطهای و چند نقطهای
به منظور اثبات یا رد پيوستگی ژنتيكی با استفاده از

در این مطالعه افراد ناشنوای جمعيت مورد بررسی

LOD

دارای ناشنوایی دوطرفهی حسی -عصبی شدید تا عميق

پارامتری دو نقطهای) و نرم افزار ( GeneHunterمحاسبه

بودند .برای  25خانواده انتخاب شده ،ناشنوایی غيرسندرمی

امتياز  LODپارامتری چند نقطهای) انجام شد (.)18،17

مغلوب اتوزومی با توجه به اطالعات حاصل از شجرهنامهها

نرم افزارهای ( SuperLink version 1.6امتياز

4
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مراحل PCR

دما (سانتیگراد)

زمان

تعداد سيکل
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مورد تأیيد بود .بيش از  %80خانوادههای انتخاب شده

تنها  10برابر است) .در این مطالعه که بر روی  110فرد

دارای سه نسل ازدواج خویشاوندی داشتند .ارزش SLINK

ناشنوا و خانوادههای آنها انجام گرفت ،هيچ یک از

خانوادهها وارد شده به مطالعه نزدیک  2تا  7برآورد شده

خانوادهها به لوکوسهای  DFNB35و

است (معنی  1 SLINKیعنی نسبت لينكاژ به عدم لينكاژ

پيوستگی نشان ندادند.

DFNB42

در صورت وجود پیوستگي الگوی هاپلوتیپ بیماران بايد به صورت دو آلل يكسان باشند كه در اين شجرهنامه بیماران هاپلوتیپ يكساني
ندارند و پیوستگي به لوكوس  DFNB35رد ميشود .نقشه ژنتیكي نشانگرها بر اساس مارشفیلد ميباشد.

تصویر شماره  :2تعيين ژنوتيپ نشانگر ( D14S61لوکوس )DFNB35
اين نشانگر در دو نفر از فرزندان ناشنوا به صورت هتروزيگوت است كه دال بر رد پیوستگي ميباشد.

بحث:
ناشنوایی غيرسندرمی حسی -عصبی از لحاظ

بيش از  700جهش مختلف در  42ژن در افراد مبتال به

ژنتيكی بسيار هتروژن است و تا امروز بيش از  50ژن برای

کاهش شنوایی غير سندرمی مغلوب اتوزومی شناخته شده

آن شناخته شده است ( .)12هتروژن بودن این بيماری،

است ( .)22از آن جایی که پيشينه قومی یک عامل مهم

معضل بزرگی در جهت شناسایی علت ژنتيكی این

در تنوعات و شيوع صفات مندلی از جمله ناشنوایی ارثی

بيماری است و در نتيجه باعث ایجاد مشكالتی در مشاوره

است ،در نتيجه بررسی و شناخت لوکوسها و آللهای

ژنتيک به خانوادهها گردیدهاست ( .)21،20تا سال ،2012

بيماریزای (جهشها) شایع جمعيتهای مختلف باعث
5
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تصویر شماره  :1هاپلوتایپ مربوط به خانوادهی  16مورد بررسی

فاطمه نعمتی زرگران و همکاران

بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوسهای  DFNB35و DFNB42

مراقبتهای کلينيكی میگردد .همچنين این بررسیها

 DFNB35ناميدند ،برروی کروموزوم  14نقشهیابی

میتواند به شناخت لوکوسها و آللهای جدید منجر

کنند ( Collin .)28و همكاران ،با استفاده از نقشهیابی

گردد .بررسی انجام شده در موارد ناشنوایی غيرسندرمی

هموزیگوسيتی سراسر ژنومی در یک خانواده ترکيهای

مغلوب اتوزومی در ایران نشان دادهاست که جهش در ژن

با درجه همخونی باال ،به جایگاه  DFNB35برای علت

 GJB2که در بسياری از جمعيتها شایع است ،تنها

ناشنوایی رسيدند Collin .و همكاران با آناليز ژن

مسئول حدود  %18از ناشنوایی غير سندرمی با وراثت

 ESRRBکه یک ژن کاندید برای جایگاه

مغلوب اتوزومی است و جهش  GJB6نقشی در ناشنوایی

بود ،توانستند یک مضاعفشدگی را به صورت

ایران ندارد .این نتایج بررسی سایر جایگاههای ژنی مطرح

هموزیگوت در اگزون  8این ژن ردیابی کنند (.)29

در زمينه ناشنوایی غيرسندرمی مغلوب اتوزومی را حائز

خانواده بررسی شده توسط انصار و همكاران ناقل

اهميت میسازد ( DFNB42 .)24،23به دليل جهش

جهش بدمعنی  V342Lبودند .در سه خانواده دیگر

هموزیگوت در ژن  ILDR1واقع بر کروموزوم  3q21رخ

پاکستانی ،جهشهای بد معنی دیگر در این ژن ردیابی

میدهد .این لوکوس با بررسی یک خانواده پاکستانی

شد .یكی از این جهشها ( )A110Vدر دمين متصل

دارای ناشنوایی حسی -عصبی غيرسندرمی پيش از تكلم

شونده به DNAی رسپتور 𝛽 پروتئين وابسته به استروژن

شناسایی گردید .این لوکوس بر روی کروموزوم

بود ،در حالی که سه جهش دیگر در دمين متصل شونده

 3q13.31-q22.3قرار داشت و با ناحيهای که برای شكل

به ليگاند قرار داشتند .در سال  2011با بررسی یک

غالب اتوزومی  DFNA18گزارش شده بود ،همپوشانی

خانواده تونسی جهش  Y305Hشناسایی شد (.)30

داشت ( Borck .)25و همكاران با بررسی  10خانواده

مدلهای مولكولی نشان میدهند که جهشهای بدمعنی

مبتال به  DFNB42شامل  8خانواده پاکستانی و  2خانواده

یافت شده ،باعث تغيير ساختار و پایداری این دمينها

ایرانی 10 ،جهش متفاوت در ژن  ILDR1گزارش و این

میگردد .پروتيين  ESRRBبرای توسعه و عملكرد گوش

ژن را به عنوان عامل نقص شنوایی مغلوب اتوزومی

داخلی ضروری است .مطالعات نشان داد که  Esrrbموشی

معرفی کردند ( .)14ژن  ILDR1دارای  8اگزون و

نقش حياتی در توسعه و تكوین جنين دارد و جهشهای

 6ایزوفرم پروتئينی است که  5تا از آنها حاصل پيرایش

سرکوب عملكرد ژن در صورت هموزیگوت بودن باعث

متناوب است ILDR1-α .شامل هر  8اگزون و یک

مرگ جنين موشی میگردد (.)31

DFNB35

پروتئين با  546اسيدآمينه است .در ’،ILDR1-α

هرچند که جهش در این دو ژن در جمعيت

 39کدون از اگزون  1به اگزون  2متصل شده و فاقد

ایرانی یا جمعيتهای نزدیک وجود داشت ،اما در

اگزون  6است ILDR1-β .فاقد اگزون  4و  5است.

مطالعه حاضر هيچ کدام از خانوادهها به این دو جایگاه

ایزوفرمهای دیگر نيز به ترتيب فاقد اگزون  1و اگزون 7

پيوستگی نشان ندادند که میتواند به دليل ناهمگونی

هستند ( .)26،14در سال  2013بررسیهایی برای شناخت

جمعيت ایرانی و همچنين هتروژن بودن ناشنوایی باشد.

نقش  ILDR1صورت گرفت و مشخص شد که ILDR1

به نظر میرسد برای شناخت علل ژنتيكی بيماری در

(دارای دومين شبه ایمونوگلوبولين) یكی از پروتيينهای

جمعيت مورد مطالعه ،باید به بررسی سایر جایگاههای

اصلی در اتصاالت سه سلولی در اپيتليال گوش داخلی

دخيل در ناشنوایی پرداخت .همچنين ترکيب مطالعه

است (.)27

پيوستگی با روشهای دیگر مانند توالییابی نسل دوم
میتواند بسيار راهگشا باشد و حتی به شناخت ژنهای

با استفاده از آناليز پيوستگی نمونههای  24فرد

جدید کمک کند.

موبوط به یک خانواده پاکستانی ،انصار و همكاران
6
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بهبود و ارتقاء غربالگری ژنتيكی ،تشخيص مولكولی و

توانستند جایگاه نوعی ناشنوایی مغلوب اتوزومی را که
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1396  فروردین و اردیبهشت/1  شماره،19  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 ترکيب.بيماری در جمعيت مورد مطالعه منجر گردد

 بهویژه در،NSHL شناسایی علل ژنتيكی

اطالعات حاصل از آناليزهای پيوستگی با تكنولوژیهای

 برای اقدامات پزشكی مناسب،کودکان قبل از تكلم

 میتواندdeep sequencing  وhigh-throughput پيشرفته

، بيشتر از هميشه، در حال حاضر.الزم و ضروری است

به محققان در شناسایی ژنهای مستعد کننده با استفاده از

نياز به ادامه تحقيقات در این زمينه با ابزار و منابع علمی

.یک راه مقرون به صرفه کمک کند

موجود حس میشود و پيشرفت در این حوزه بسيار قابل
.)9( توجه بودهاست

:تشکر و قدردانی
:نتیجهگیری

از بيماران ناشنوا و خانوادههای ایشان که در انجام
 این مقاله. قدردانی میشود،این پروژه ما را یاری رساندند

این مطالعه پيشنهاد میکند که جهشها در

مربوط به نتایج پایان نامه نویسنده نفر اول میباشد که در

 نقش مهمی در ایجاد ناشنواییESRRB  وILDR1 ژنهای

 و در مرکز تحقيقات سلولی و مولكولی1394/3/10 تاریخ

 نتایج این مطالعه پيشنهاد.در استان خوزستان ندارند

 از معاونت.دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد تصویب گردید

میکند که بررسی سایر جایگاههای درگير در ناشنوایی با

تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد با شماره

استفاده از مطالعات مشابه یا استفاده از روشهای جدید

. جهت تأمين هزینه تقدیر و تشكر می گردد1841 گرنت

توالییابی نسل دوم میتواند به شناخت علل ژنتيكی
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Background and aims: Hearing loss is a common sensorial disorder. There are approximately
360 million affected people all over the world. More than 50% of hearing loss is because of
genetics factors. About 70% of inherited hearing loss is due to non-syndromic hearing
impairment that Autosomal- recessive inheritance is responsible for about 80% of cases.
Autosomal recessive non syndromic hearing loss is very heterogeneous and more than 50 genes
have been identified for it. The aimof this study was to investigate the role of DFNB42 (ILDR1)
and DFNB35 (ESRRB) mutations in 25 families with ARNSHL from Khuzestan Iran.
Methods: This descriptive study was based on linkage analysis and selected 6 STR markers for
each locus. This study was performed for 300 individuals from 25 families that had at least two
affected, also they had consanguineous marriage. In this study, it was investigated mutations of
GJB2 and 3 families with positive result for mutation in GJB2, were excluded from our study.
Results: With linkage analysis, none of selected families was linked to DFNB35 or DFNB42
loci. This study showed that the ILDR1 and ESRRB mutations have no role in hearing loss in
studied families.
Conclusion: This study shows that mutations in ILDR1 and ESRRB genes have no important role
in incidence of hearing loss in Khuzestan province. This result suggests that studying of other
loci that are involved in deafness, can be helpful to identify genetic causes in this disease in the
studied population.
Keywords: DFNB35 locus, DFNB42 locus, Linkage analysis, ARNSHL.
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