
RESUMO

A surdez de causa hereditária é um exemplo de heterogenei-
dade genética, em que mutações de genes diferentes cursam
com o mesmo fenótipo e, em oposição, mutações no mesmo
gene apresentam uma clínica completamente distinta. Muito
embora existam avanços significativos para a compreensão da
base molecular da perda auditiva, a identificação da causa ge-
nética para a surdez de um indivíduo ainda se mantém in-
completa. Após exclusão de síndromes que cursem com
hipoacusia, na população mediterrânica, deverá ser efectuada
a análise do gene GJB2 (conexina 26) em todos os casos de
surdez não sindrómica, sem outra causa etiológica. De igual
modo, sempre que numa família existir hipoacusia em múlti-
plas gerações, particularmente se for relacionável com expo-
sição a aminoglicosídeos, é fundamental considerar a
possibilidade de hereditariedade mitocondrial, com análise dos
respectivos genes. Consideram-se alguns exemplos de genes
com expressão coclear, relacionando-se as funções das pro-
teínas que codificam com as manifestações clínicas do doente.
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ABSTRACT

Hereditary hearing loss is extremely heterogeneous geneti-
cally, with identical phenotypes originated by different genes
and with different mutations of the same gene leading to dis-
tinct phenotypes. Despite of significant advances in the un-
derstanding of the molecular bases of deafness, it is still
difficult to diagnose the specific mutated gene of an individ-
ual. The etiological investigation should first exclude syn-
dromic cases of deafness followed by the molecular screening
of GJB2 (connexin26) gene on Mediterranean populations.
Furthermore, in families with deafness in multiple generations,
particularly if there is an history of aminoglycoside exposure,
mitochondrial inheritance of hearing loss should be investi-
gated. There were considered some examples of genes with
cochlear expression, relating their protein function with the
clinical symptoms of the patients.
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: :
INTRODUÇÃO
A surdez é o défice sensitivo mais frequente ao nascimento,
afectando 1/650 recém-nascidos1. As causas de perda audi-
tiva são numerosas, estando demonstrado que cerca de 50%
das mesmas são atribuíveis a causas genéticas2. A literatura
refere que 70% dos casos não estão associados a síndromes,
sendo esta perda consequentemente denominada surdez não-
sindrómica (S-NS)3,4. Nestas circunstâncias, a hipoacusia é o
único sintoma, não sendo diagnosticáveis outras alterações
fenotípicas.

Em cerca de 60% dos casos, a forma pré-lingual da S-NS é mo-
nogénica, isto é, causada pela mutação num único gene. Este
grupo de surdez pode ser classificado de acordo com a sua he-
reditariedade: cerca de 20% dos casos tem hereditariedade au-
tossómica dominante, em que o fenótipo se expressa em
heterozigotia - é referida como DFNA; 80% apresentam here-
ditariedade autossómica recessiva, quando só se expressa em
homozigotia – este grupo denomina-se DFNB; 1% estão liga-
das ao cromossoma X - trata-se da DFNM; e, numa percenta-
gem inferior a 1%, estão associadas a mutações mitocondriais5.
Nestas últimas, a transmissão faz-se por via materna, dado que
apenas o genoma mitocondrial da mãe é transmitido à des-
cendência. Presentemente, estão descritos cerca de 57 loci para
a S-NS autossómica dominante (DFNA), 77 loci para formas de
S-NS autossómica recessiva (DFNB) e 8 loci para surdez ligada ao
cromossoma X (DFNM)6.

Em contrapartida, a S-NS pós-lingual é uma patologia extre-
mamente prevalente, afectando aproximadamente 10% dos
indivíduos com 60 anos e 50% das pessoas com 80 anos7.
Como a forma mais frequente deste tipo de hipoacusia neu-
rossensorial é progressiva, com perda predominante das fre-
quências agudas, os genes responsáveis por situações de
surdez com fenótipo semelhante, ainda que com manifesta-
ção em idade muito mais precoce, tornam-se excelentes can-
didatos de estudo para descodificar a susceptibilidade para
este tipo de patologia8. Embora a hereditariedade autossó-
mica dominante seja a mais frequente para estes genes, a
grande maioria dos casos de S-NS pós-lingual é considerada
como uma doença complexa, com hereditariedade multifac-
torial, valorizando-se a interacção desfavorável entre factores
genéticos e ambientais.

Os testes de análise de DNA (ácido desoxirribonucleico) são
um elemento decisivo no diagnóstico de diversas doenças. A
título de exemplo, a análise do gene da fibrose cística num
recém-nascido que apresente o teste de rastreio de tripsino-
génio imunorreactivo elevado é um procedimento corrente
que permite aumentar a especificidade do diagnóstico e efec-
tuar o aconselhamento genético da família9. Idealmente, este
modelo deveria ser aplicável à generalidade das doenças, no-
meadamente ao estudo das hipoacusias. Neste último caso, a
premência tem vindo a aumentar, na sequência da adopção
crescente de programas de rastreio universal da audição em
recém-nascidos. Uma vez efectuado o diagnóstico da perda
auditiva, seria desejável a avaliação completa das anomalias

genéticas que lhe possam estar subjacentes10. No entanto, os
genes ligados à audição apresentam especificidades, excep-
tuando alguns genes da conexina, que tornam difícil a sua
identificação, bem como o seu papel patofisiológico. Como
condições subjacentes, destaca-se que a cóclea humana é
composta por cerca de 20.000 células ciliadas neurossenso-
riais, com uma duração inferior à da vida humana, sendo que
as mesmas não se regeneram quando perdidas. Face ao ex-
posto, torna-se claro que tem sido difícil obter informação
sobre a função destas células usando estudos bioquímicos,
devido particularmente ao parco número de células existentes,
bem como à dificuldade de acesso ao osso temporal. Por estas
razões, a identificação dos factores genéticos que contribuem
para os casos de surdez monogénica é temporalmente re-
cente.

Leon e colaboradores localizaram o primeiro locus de surdez he-
reditária em 199211. Após esta primeira descrição, observou-se
um progresso extraordinário na identificação dos genes respon-
sáveis pela surdez. Estas descobertas inseriram-se nos progra-
mas de sequenciação dos genomas humano e do rato, assim
como no desenvolvimento de métodos de anotação génica e
de técnicas de colonagem posicional, utilizadas para a locali-
zação dos genes. De igual modo, a conjugação existente entre
a investigação genética e a informação morfológica e fisioló-
gica do ouvido, tem contribuído para o conhecimento da fi-
siologia e dos mecanismos patofisiológicos complexos do
processo auditivo. Corolário desta associação, a investigação
desta patologia centra-se nas causas monogénicas de surdez.
Contudo, ainda não estão definidas as funções de diversos
genes já identificados, sendo que muitos dos genes respon-
sáveis pela surdez não-sindrómica (S-NS) não foram ainda
identificados, pelo que se mantém uma investigação intensa
sobre este tema. A este propósito, a página electrónica Here-
ditary Hearing Loss Homepage (http://webhost.ua.ac.be/hhh/)6

é uma fonte de informação, com actualização regular, sobre
as causas já conhecidas de hipoacusia monogénica em Hu-
manos, acompanhando, em tempo real, a evolução do co-
nhecimento científico.

Nas últimas décadas, diversos estudos demonstraram que a
classificação da surdez em sindrómica e NS é mais académica
do que clínica, uma vez que alguns genes podem estar corre-
lacionados com ambos os tipos de surdez. Provavelmente, as
proteínas daí resultantes desempenham diversas funções: fun-
ções específicas e insubstituíveis no ouvido interno, bem como
funções menos críticas noutros tecidos que podem ser com-
prometidas por certas mutações ou em condições determina-
das. Um destes modelos é o gene WFS1. Este gene, pode
causar S-NS autossómica dominante ou estar associado à sín-
drome de Wolfram, caracterizada por diabetes mellitus e atro-
fia óptica12,13.

Neste trabalho, efectua-se a descrição de alguns exemplos de
genes que causam S-NS e que estão envolvidos na homeos-
tasia da cóclea ou são necessários para a morfogénese do
feixe de células ciliadas, de componentes da matriz extra ce-
lular e de factores de transcrição. Referem-se ainda alguns
genes que codificam proteínas cujas funções ainda não estão
determinadas.
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Esquema da localização dos diferentes componentes cocleares;
indicação da via de reciclagem do potássio.
Fonte: Imagem adaptada com autorização dos autores6

1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno; 5 Célula
pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de Claudius;
10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 14 Nervo auditivo; 15 Membrana de
Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar; 18 Células do sulco externo; 19 Proeminência es-
piral; 21 Lâmina reticular; 23 Escala vestibular; 24 Escala média; [K+] – concentração de potássio.
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Ilustração da expressão coclear do gene GJB2. Este gene expressa-se
a nível das células de suporte, no ligamento espiral, no limbo espiral
e na estria vascular.
Fonte: Imagem adaptada com autorização dos autores6

1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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GENES ENVOLVIDOS
NA HOMEOSTASIA DA CÓCLEA
O potássio (K+) desempenha um papel primordial na homeos-
tasia coclear. Após o influxo de potássio, as células ciliadas in-
ternas e externas removem o excesso de iões, utilizando a
designada via de reciclagem do K+. Esta via utiliza gap-junctions
e canais de K+14,15. Inicialmente, os iões de potássio são remo-
vidos da região basolateral das células ciliadas para o espaço
extra-celular do órgão de Corti, através dos canais de K+. Estes
iões são posteriormente transportados através das células de
suporte, utilizando gap-junctions, movendo-se em direcção ao
ligamento espiral. Subsequentemente, os iões penetram no es-
paço extra-celular do ligamento espiral, passando para os fi-
brócitos que os transportam novamente em direcção à estria
vascular, regressando ao saco endolinfático16 (Figura 1).

CONEXINAS

As conexinas são uma família de proteínas trans-membranares
que formam gap-junctions entre células adjacentes, permitindo
uma comunicação inter-celular de pequenas moléculas, como
as de K+. A expressão abundante destas proteínas na cóclea,
demonstra o papel fundamental que desempenham no desen-
volvimento do ouvido interno e no processo da audição17. Ac-
tualmente, estão descritas mais de 100 mutações diferentes em
genes codificantes de conexinas associadas à hipoacusia. A mu-
tação mais frequente afecta a conexina 26, codificada por um
gene gap-junction denominado GJB2, situado no locus
DFNB116,18,19. Esta mutação é responsável por cerca de 50%
dos casos de hipoacusia NS neurossensorial grave-a-
profunda, nas populações Europeia, Mediterrânica e da Amé-
rica do Norte17. Qualquer mutação no gene da conexina 26
pode originar surdez, patologia cutânea, polineuropatia e ca-
taratas10.

As gap-junctions, são compostas por 2 semi-canais, os cone-
xões, que se alinham para formar um canal. No espaço extra-ce-
lular, estão firmemente unidos, topo a topo, com os da célula
adjacente, formando um canal membranoso hidrófilo inter-ce-
lular, pelo que são extraordinariamente importantes para o equi-
líbrio metabólico e eléctrico entre células vizinhas. Cada conexão
é composto por 6 sub-unidades de conexina; estas proteínas ex-
pressam-se em diversos órgãos, incluindo a pele e a cóclea.
Desta forma, as gap-junctions permitem o transporte de meta-
bolitos e iões entre células que participam no sistema de sinali-
zação dos neurónios. Este facto é especialmente importante no
sistema nervoso em desenvolvimento.

Na cóclea, o gene GJB2 tem expressão a nível das células de
suporte, no ligamento espiral, no limbo espiral e na estria vas-
cular, estruturas estas que contribuem para a reciclagem dos
iões de K+20 (Figura 2). A mutação mais frequente do gene
GJB2 é a c.35delG18,21-24. A delecção deste único par de bases
causa uma alteração da matriz de leitura do gene, originando
uma modificação completa da sua expressão. Curiosamente,
em populações não-Europeias, a mutação c.35delG é rara, en-
contrando-se mutações específicas para cada população25,26.
Nesta sequência, Van Laer e colaboradores demonstraram que
a mutação c.35delG provinha de um fundador comum que
estimou ter existido há cerca de 10.000 anos22. Dado que o
rato Knockout – com inactivação do gene - para o gene GJB2
morre ainda em fase embrionária, foi necessário criar um rato
específico para o sistema epitelial coclear, mantendo-se in-
tacta a expressão do gene no tecido conjuntivo da cóclea e
dos outros órgãos27,28. Este rato apresenta surdez, sem outros
sinais de disfunção vestibular ou alterações cutâneas.
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Mais recentemente, foram descritas duas outras mutações
perto do gene GJB2, em 13q1229,30. Estas mutações, detecta-
das em indivíduos espanhóis com S N-S autossómica reces-
siva, denominaram-se del (GJB6-D13S1830) e del (GJB6-D13
S1854). Embora a região que codifica o gene GJB2 perma-
neça intacta, aquelas mutações cursam com a delecção de
uma larga região perto de GJB2, e com o aparecimento de
outra conexina truncada - CX30/GJB6 – localizada a 50Kb de
GJB2. É frequente o aparecimento destas delecções em hete-
rozigotia composta com a mutação GJB2. Ahmad e colabo-
radores demonstraram a expressão da conexina 26 e da
conexina 30 nas mesmas placas gap-junction31. Em Espanha,
a mutação del (GJB6-D13S1830) estava presente em 50% dos
surdos heterozigotos para a GJB2, enquanto que a mutação
del (GJB6-D13S1854) foi identificada em apenas 25% destes
casos. Estas mutações correlacionam-se clinicamente com
uma perda auditiva mais marcada32.

Actualmente, as mutações do gene GJB2 são a causa major
para a S-NS autossómica recessiva de muitas populações etni-
camente diferentes. Desta forma, o teste genético mais im-
portante para o estudo deste tipo de surdez é o rastreio
molecular das mutações no gene GJB2. Em cerca de 60% dos
recém-nascidos com diagnóstico de S-NS autossómica reces-
siva grave-a-profunda ou profunda, detectam-se mutações no
gene GJB233. Contudo, pode existir uma variabilidade clínica
intra-familiar no grau de surdez, no facto de ser estável ou
progressiva, ou de ser congénita ou manifestar-se apenas após
os primeiros meses de vida2. Em dois-terços dos indivíduos
com hipoacusia relacionada com a conexina-26, a mutação
encontrada é a c.35delG33. Em situações mais raras, o gene
GJB2 causa surdez autossómica dominante, sindrómica e não-
sindrómica (DFNA3). Os fenótipos descritos incluem hipoacu-
sia ligeira-a-profunda, habitualmente progressiva, podendo
estar associada a alterações cutâneas2.

CANAL DE POTÁSSIO DEPENDENTE
DA VOLTAGEM

Este gene codifica um canal de potássio dependente da vol-
tagem, KCNQ4, sendo responsável pela forma mais frequente
de S-NS autossómica dominante (DFNA2). As proteínas KCNQ
são compostas por 6 domínios trans-membranares e, de
acordo com os resultados de diversos trabalhos, os canais de
potássio são formados por um tetrâmero de sub-unidades
desta proteína34. O gene KCNQ4 expressa-se nas células cilia-
das internas e externas da cóclea e a nível dos núcleos auditi-
vos do tronco cerebral. Investigações recentes demonstram
que o gene KCNQ4 está envolvido na secreção basolateral de
potássio das células ciliadas34,35 (Figura 3). Qualquer mutação
deste gene com efeito dominante-negativo pode causar uma
redução marcada na actividade do canal de potássio. Este re-
sultado é compatível com o padrão de hereditariedade au-
tossómico dominante com penetrância completa, da surdez
progressiva associada às mutações do gene KCNQ4.

PENDRINA (SLC26A4)

A síndrome de Pendred tem hereditariedade autossómica re-
cessiva e caracteriza-se pela associação de surdez congénita
com anomalias da tiróide. Estas últimas podem ser rastreadas
com o teste de perclorato. As malformações cocleares, como a
displasia de Mondini, são frequentes nesta síndrome. Sublinhe-
se, contudo, que todos os doentes apresentam alargamento do
aqueduto vestibular36. O gene SLC26A4, responsável por esta
síndrome, codifica a pendrina, um transportador de aniões, que
se expressa nas células da cóclea e da tiróide37. A pendrina tem
um padrão de expressão discreto nos ducto e saco endolinfá-
tico, em áreas distintas do utrículo e do sáculo e na região ex-
terna do sulco38 (Figura 4). Estas regiões são importantes para
a reabsorção da endolinfa no ouvido interno. Algumas muta-
ções neste gene podem dar origem a casos de surdez congénita
NS, com alargamento do aqueduto vestibular, mas sem pato-
logia da tiróide. No entanto, esta perda auditiva pode ser flu-
tuante e progressiva, afectando predominantemente as
frequências agudas2. Porém, convém realçar a impossibilidade
de efectuar uma correlação absoluta entre o genótipo e o fe-
nótipo, dada a variabilidade fenotípica intra-familiar marcada
e a não penetrância do fenótipo tiroideu. É de assinalar que,
em muitos doentes com surdez congénita NS, apenas é en-
contrada uma única mutação do gene SLC26A4, o que su-
gere a existência frequente de mutações indetectáveis fora da
região codificante ou, em alternativa, um efeito dominante
da mutação39.

Diagrama da cóclea em que se destaca a expressão do gene KCNQ4;
expressão a nível das células ciliadas internas e externas e no
gânglio espiral.
Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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GENES ENVOLVIDOS
NA ESTRUTURA E FUNÇÃO
DAS CÉLULAS CILIADAS

MOLÉCULAS DE ADESÃO

A caderina 23 e a protocaderina 15 pertencem a uma família
de proteínas que, na sua maioria, desempenha um papel im-
portante na adesão célula a célula, dependente do cálcio. A
caderina 23 está localizada nas extremidades dos cílios das cé-
lulas ciliadas, sendo um componente essencial na ligação
entre as extremidades dos esteriocílios40,41 (Figura 5). As mu-
tações missense (que levam a uma troca do aminoácido codi-
ficado) do gene CDH23 estão associadas à S-NS (DFNB12),
com manifestação ocasional de sintomas vestibulares2 (Figura
6). Em contrapartida, a síndrome de Usher tipo 1D (USH1D) é
causada por mutações distintas no gene CDH23, caracteri-
zando-se pela associação de surdez e retinite pigmentar42,43. A
nível ocular, a caderina 23 exerce funções fundamentais na
organização das junções sinápticas, justificando as manifesta-
ções oculares da síndrome.

De forma semelhante ao CDH23, outros genes necessários
para a morfogénese dos feixes de células ciliares foram igual-
mente associados a outras formas de S-NS. Um dos exemplos
é a protocaderina 15 que desempenha um papel importante
na morfogénese e na coesão dos feixes dos esteriocílios, pro-
movendo a manutenção, a longo prazo, das ligações laterais
entre eles44 (Figura 5). As mutações no gene PCDH15 são res-
ponsáveis por S-NS em famílias com DFNB23 e pela síndrome

de Usher em famílias correlacionáveis com USH1F45,46. Para
estas duas mutações, também já se criaram modelos animais,
com mutações em cdh23 e em pcdh15, facto que tem per-
mitido o estudo mais detalhado da patogenia das respectivas
manifestações fenotípicas47-49.

Imagem realçando a expressão coclear do gene SLC26A4 (Pendrina);
a pendrina tem um padrão de expressão discreto nos ducto e sáculo
endolinfáticos, e em áreas do utrículo, do sáculo e da região
externa do sulco.
Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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Expressão coclear do gene CDH23 (caderina 23); este gene expressa-
se maioritariamente nos cílios das células ciliadas.
Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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Esteriocílio – esquema das proteínas que constituem os complexos
de adesão na membrana plasmática; destaque para o papel da
caderina e da protocaderina nas ligações laterais e da extremidade
dos esteriocílios.
Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.

FI
G

5



6 Cadernos Otorrinolaringologia . CLÍNICA, INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

: :
GENES ENVOLVIDOS
NA FORMAÇÃO
DO CITOESQUELETO
O citoesqueleto regula a forma da célula, o transporte, a mo-
bilidade e a sua integridade. É constituído por microfilamentos,
filamentos intermediários e microtúbulos. A actina é a proteína
dos microfilamentos mais abundante nas células. Contraria-
mente ao que ocorre na maioria das outras células, γ-actina,
codificada pelo gene ACTG1, prevalece nas células ciliadas au-
ditivas, podendo ser encontrada nos esteriocílios, na placa cu-
ticular e nas adherens junctions50 (Figura 7). As células
auditivas são altamente dependentes da actina do respectivo
citoesqueleto51. Este conceito é reforçado pela descrição de Zhu
e colaboradores que associam as mutações do gene ACTG1
com a S-NS progressiva e com hereditariedade autossómica do-
minante (DFNA20/26)52. A nucleação da actina é acelerada pela
interacção da proteína diaphanous (DIAPH1) com os filamentos
de actina53. Mutações em DIAPH1 originam hipoacusia nas fre-
quências graves, em famílias ligadas ao locus DFNA154; indiví-
duos com esta mutação, podem apresentar hipoacusia
rapidamente progressiva, evoluindo para surdez profunda em
todas as frequências, cerca da quarta década de vida.

Outro elemento estrutural importante nos feixes das células ci-
liadas dos mamíferos é a proteína espina (ESPN) (Figura 5). No
rato jerker (je) com a mutação em homozigotia não é possível
detectar esta proteína nos feixes das células ciliadas, o que leva
ao aparecimento de esteriocílios mais pequenos, com perda da
resistência mecânica e à sua eventual desintegração55. É de as-

sinalar que a quantidade de espina encontrada é proporcional
ao tamanho dos esteriocílios56. Estes dados, são compatíveis
com o fenótipo da mutação em Humanos, onde as mutações
recessivas de ESPN no locus DFNB36 causam surdez profunda
pré-lingual e arreflexia vestibular periférica57.

COMPONENTES DA MATRIZ EXTRA-CELULAR

COLAGÉNEO XIA2 (COL11A2)

As fibras de colagénio são elementos estruturais que conferem
uma resistência elevada à matriz extra-celular. O colagénio
XIa2 (COL11A2) é um componente estrutural importante da
membrana tectória (Figura 8). A sua mutação foi relacionada
com casos de S-NS afectando as frequências médias, apa-
rente, na maioria dos casos, por volta dos 30 anos; a heredi-
tariedade é autossómica dominante e estão ligados ao locus
DFNA1358. Mutações no mesmo gene, COL11A2, também
podem causar síndrome de Stickler (STL2), caracterizada pela
associação de miopia progressiva, alterações articulares pre-
maturas, hipoplasia do andar médio da face, irregularidade
dos corpos vertebrais, fenda palatina e graus variáveis de
perda auditiva. Esta síndrome também pode ser devida a mu-
tações noutros dois tipos de colagénio: o colagénio IIa1
(COL2A1) e o colagénio XIa1 (COL11A1). Curiosamente, as
pessoas com síndrome de Stickler devido à mutação COL11A2
não apresentam alterações visuais. Este dado pode ser expli-
cado pela ausência desta substância no vítreo, onde é substi-
tuída pelo colagénio V. Os exames em microscopia electrónica
da membrana tectória de ratos homozigóticos para esta mu-
tação (col11a2) demonstram uma perda da organização das
fibras de colagénio, ao que corresponde uma perda auditiva
moderada a grave58.

Esquema evidenciando a expressão coclear do gene ACTG1
que codifica a γ-actina localizada nos esteriocílios.
Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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Diagrama da expressão coclear do gene COL11A2. O colagénio XIa2
é um componente estrutural importante da membrana tectória.
Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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Ilustração da expressão do gene TECTA na cóclea; a tectorina α é
uma das proteínas que compõem a membrana tectória.
Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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Esquema evidenciando a expressão coclear do gene OTOF.
A otoferlina tem uma expressão exclusiva nas células ciliadas.
Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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A-TECTORINA (TECTA)

A tectorina é um componente primordial da matriz extra-celu-
lar da membrana tectória que está localizada sobre os esterio-
cílios (Figura 9). O som induz deflexões nesta membrana, o
que resulta na geração de um potencial receptor. A membrana
tectória é composta por colagénio e glicoproteínas não-cola-
génicas, das quais, as mais importantes, são as tectorinas α
(TECTA) e β que interagem entre si. Já foram descritas diversas
mutações dominantes e recessivas do gene TECTA, que cursam
com perda auditiva, em famílias ligadas a DFNA8/12 e
DFNB2159,60. As mutações dominantes exercem um efeito do-
minante negativo, alterando a interacção correcta entre os di-
ferentes polipeptídeos da tectorina α59. Clinicamente, de acordo
com as mutações existentes no gene, causam hipoacusia pré-
lingual, não progressiva, das frequências médias ou hipoacusia
progressiva, das frequências agudas. As mutações recessivas
são funcionalmente alelos nulos, pelo que metade da dose fun-
cional destas proteínas é suficiente para preservar a função au-
ditiva. Este dado explica a ausência de sintomas nos portadores
da mutação em heterozigotia, sendo reforçado pelo facto dos
ratos homozigóticos para a delecção alvo da tectorina α apre-
sentarem perda auditiva moderada-a-grave, secundária à se-
paração da membrana tectória dos cílios das células ciliadas61.

FACTORES DE TRANSCRIÇÃO

EYES ABSENT 4 (EYA4)

A família de genes EYA codifica para um grupo de activado-
res da transcrição que interactuam com outras proteínas,
numa hierarquia de regulação altamente conservadora, asse-
gurando o desenvolvimento embriológico normal. A ocorrên-
cia de mutações em EYE4 pode causar surdez autossómica
dominante, em famílias ligadas ao locus DFNA1062. O traba-
lho de Wayne e colaboradores demonstrou que a proteína
produzida por este gene desempenha um papel importante

na embriogénese e tem uma função essencial na sobrevida
das células de uma cóclea já desenvolvida62. É de realçar que
as mutações no EYA1 originam síndrome Branquio-Oto-Renal
(BOR), uma doença autossómica dominante, caracterizada por
combinações variáveis de anomalias branquiais, hipoacusia e
malformações renais63.

: :
GENES COM FUNÇÃO
ATÍPICA OU POUCO CONHECIDA
Como referido anteriormente, a função de diversos genes as-
sociados à hipoacusia ainda se mantém desconhecida. Desta
forma, não é possível integrá-los nos grupos previamente enu-
merados, descrevendo-se, para o efeito, alguns exemplos.

OTOFERLINA (OTOF)
A otoferlina (OTOF) é membro de uma família de genes de
mamíferos, relacionada com o factor da espermatogénese
Caenorhabditis elegans fer-1. Este gene tem uma expressão
predominante nas células ciliadas64 (Figura 10). Foram des-
critas diversas mutações causadoras de perda auditiva em fa-
mílias ligadas ao locus recessivo DFNB965,66. É uma causa
frequente de hipoacusia pré-lingual, com hereditariedade au-
tossómica recessiva, em indivíduos espanhóis que não apre-
sentam a mutação GJB2. Este facto deve-se à existência de
uma mutação fundadora neste gene (Q829Z) em Espanha66.
Curiosamente, o fenótipo da mutação é único dentro das hi-
poacusias recessivas, caracterizando-se por neuropatia audi-
tiva, em que o indivíduo surdo apresenta otoemissões
acústicas normais67. No entanto, posteriormente, Kim et al.
descreveram outra família com neuropatia auditiva progres-
siva e com hereditariedade autossómica dominante, cujo locus
está mapeado no cromossoma 13q14-2168.
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VOLFRAMINA (WFS1)

O gene WFS1 codifica a glicoproteína volframina, com locali-
zação preponderante no retículo endoplasmático. A nível da
cóclea, a volframina localiza-se maioritariamente nas células
que recobrem a escala média, nas células ciliadas vestibulares
e nas células do gânglio espiral69 (Figura 11). As mutações
no gene WFS1 causam: a síndrome de Wolfram, com heredi-
tariedade autossómica recessiva, que se caracteriza por dia-
betes mellitus e atrofia óptica, à qual se podem associar
diabetes insípida, hipoacusia e atonia do tracto urinário13,70,71;
e, hipoacusia neurossensorial, ligeiramente progressiva, bila-
teral e simétrica, com atingimento das baixas-frequências, cuja
hereditariedade é autossómica dominante (DFNA6/14)12,72.
Embora esta hipoacusia tenha início precoce, muitas vezes só
se manifesta na segunda década, com agravamento consis-
tente com presbiacusia2. A função exacta da volframina ainda
não se encontra completamente definida, na sequência da di-
ficuldade de avaliação fenotípica do rato wfs173,74. Curiosa-
mente, a maioria das mutações que inactivam completamente
o gene cursa com a síndrome de Wolfram. Em contrapartida,
as não-inactivantes, localizadas preferencialmente na região
c-terminal, causam perda auditiva.

Diagrama representando a expressão coclear do geneWFS1; a vol-
framina localiza-se maioritariamente nas células que recobrem a es-
cala média, nas células ciliadas vestibulares e nas células do gânglio
espiral. Fonte: Imagem reproduzida com autorização dos autores6.
1 Célula ciliada interna; 2 Célula ciliada externa; 3 Célula interdentadas; 4 Célula do sulco interno;
5 Célula pilar interna; 6 Célula pilar externa; 7 Célula de Deiters; 8 Célula de Hensen; 9 Célula de
Claudius; 10 Ligamento espiral; 11 Limbo da lâmina espiral; 12 Estria vascular; 13 Gânglio Espiral;
14 Nervo auditivo; 15 Membrana de Reissner; 16 Membrana tectória; 17 Membrana basilar;
18 Células do sulco externo; 19 Proeminência espiral; 20 Lâmina espiral óssea; 21 Lâmina reticular;
23 Escala vestibular; 24 Escala média; 25 Escala timpânica.
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SURDEZ MITOCONDRIAL

A molécula de DNA mitocondrial (mtDNA) contém 13 genes
codificadores de proteínas, assim como dois rRNA (ácido ri-
bonucleico ribossómico) e vinte e dois tRNA (RNA de transfe-
rência) que são essenciais num sistema mitocondrial
sintetizador de proteínas. Uma célula contém múltiplos ge-
nomas mitocondriais. Quando um doente tem a mutação em
todas as moléculas de mtDNA, esta é denominada homo-
plásmica. Existindo uma mistura de populações de genomas
normais e mutantes, a mutação é heteroplásmica. Neste con-

texto, uma distribuição heterogénea da mutação nos diferen-
tes tecidos, pode causar uma variabilidade fenotípica marca-
díssima, em doentes com mutações heteroplásmicas. As
mutações do mtDNA são habitualmente heteroplásmicas e a
grande maioria causa síndromes multisistémicas. Neste con-
texto, as hipoacusias sindrómicas secundárias a mutações mi-
tocondriais, estão habitualmente associadas a anomalias
neuromusculares75.

No entanto, as mutações mitocondriais também podem cau-
sar S-NS76. Apesar de existirem diversas mutações mitocon-
driais descritas77-79, uma das primeiras mutações descobertas
foi a mutação homoplásmica 1555A>G no gene MTRNR1 que
codifica o 12S rRNA80-82. Embora muitos indivíduos com esta
mutação apenas manifestem a perda auditiva após exposição
aos aminoglicosídeos, existem diversos casos de surdez sem
relação com este grupo de antibióticos81,83,84. Contrariamente
à forma normal do 12S rRNA, a forma mutada apresenta uma
afinidade muito elevada para os aminoglicosídeos que afec-
tam a síntese proteica nestas células85,86. O fenótipo destes in-
divíduos é muito variável, podendo oscilar entre a surdez
congénita profunda, a perda auditiva progressiva moderada
ou cursar com audição normal. Esta variabilidade fenotípica é
influenciada por genes modificadores, dos quais dois já estão
identificados. O gene MTO1, envolvido na modificação do
tRNA, que regula a eficiência da transferência e a eficácia do
emparelhamento dos pares de bases, codão-anti-codão, na
região codificante do ribossoma. Este gene pode suprimir a
manifestação fenotípica da mutação 1555A>G. O segundo
gene modificador codifica o factor de transferência mitocon-
drial TFB1M que metila resíduos de alalina na ansa adjacente
à da mutação 1555A>G, no gene MTRNR87. A sua função está
associada à manutenção da mitocôndria87,88.

GENES MODIFICADORES PARA SURDEZ

Diversos são os trabalhos que descrevem casos de variabili-
dade fenotípica da hipoacusia dentro de uma família ou entre
indivíduos portadores da mesma mutação. Esta variabilidade
pode ser atribuída a factores genéticos e/ou ambientais. Um
dos mecanismos consiste na interacção entre um gene mu-
tado e os genes modificadores podendo, desta forma, alterar
a manifestação fenotípica de um dado genótipo. Para melhor
se detectar e entender a função destes genes modificadores,
têm sido criados modelos de ratos que permitem estudar a in-
teracção dos diferentes factores89-91.

Como exemplo, refira-se que numa família ligada ao DFNB26,
diversos indivíduos homozigóticos para o haplotipo da doença
não apresentavam hipoacusia. No entanto, todos eles apre-
sentavam um haplotipo comum no locus modificador de
DFNM1, localizado no cromossoma 1q2492. O gene modifica-
dor existente neste locus não permite a expressão da perda
auditiva associada ao alelo patogénico DFNB26. Outros genes
modificadores já identificados apresentam efeitos mais sub-
tis, afectando a idade de aparecimento da hipoacusia, o grau
de gravidade ou a rapidez de progressão da doença, como o
anteriormente mencionado MTO1, ligado à surdez mitocon-
drial.
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A expressão destes genes modificadores, ao aumentar a va-
riabilidade clínica dos doentes, dificulta a correcta interpreta-
ção das árvores genealógicas, tornando mais difícil a
presunção diagnóstica.

FACTORES DE RISCO GENÉTICO
PARA A PRESBIACUSIA

Os estudos de herdabilidade da presbiacusia têm demons-
trado existir um papel importante da predisposição genética.
Estas investigações concluíram que cerca de 50% da variabi-
lidade da acuidade auditiva nas altas frequências, numa po-
pulação com mais de 65 anos, seria atribuível a factores
genéticos e as restantes 50%, a factores ambientais93-95. A lo-
calização dos genes da presbiacusia está maioritariamente de-
finida em modelos animais, com reprodutibilidade ainda
reduzida em Humanos96-98.

As diversas investigações existentes apontam como agentes
etiológicos, os factores de stress oxidativo e as delecções mi-
tocondriais99. Os primeiros são potencialmente tóxicos e
podem causar lesão tecidular, celular ou mesmo a nível do
ADN e do mtDNA, se não forem devidamente inactivados
pelos sistemas de protecção celular antioxidantes que incluem
o glutatião e as enzimas relacionadas, como a catalase e a su-
peróxido dismutase. A hipoperfusão da cóclea conduz à for-
mação de produtos resultantes das reacções oxidativas e à
consequente perda auditiva100. Desta forma, os níveis baixos
de glutatião no nervo auditivo e a sub-expressão de superó-
xido dismutase já foram associadas a perda auditiva nos ratos
idosos101,102. Também o suplemento de vitaminas E e C, asso-
ciados a metabolitos mitocondriais, como a carnitina acetil-1
e o ácido alfa-lipoico e as dietas restritivas em calorias, apre-
sentavam atenuação do efeito do envelhecimento a nível au-
ditivo, o que está associado a uma redução do stress
oxidativo103. Os animais estudados apresentavam uma dimi-
nuição das delecções mitocondriais, uma menor perda de cé-
lulas ciliadas externas e uma melhor preservação da
capacidade auditiva. Estes dados não foram reproduzidos na
totalidade em Humanos, dado que foi observado um efeito
pouco valorizável com a restrição calórica, o que faz pressupor
que o metabolismo oxidativo é menos simples do que o pre-
viamente assumido104. No entanto, Seidman e colaboradores
demonstraram que os suplementos com lecitina ou fosfatidil-
colina poli-insaturada, os quais desempenham um papel im-
portante na activação da superoxido dismutase, resultam num
nível significativo de protecção100.

O DNA mitocondrial apresenta uma elevada taxa de mutação,
alterando a eficiência bio-energética da célula. As células co-
cleares são muito vulneráveis, por requererem níveis energé-
ticos elevados, associados ao facto de terem uma
diferenciação terminal, em que as células lesadas não são
substituídas. Foram descritas mutações adquiridas, específicas
do mtDNA, ocorrendo mais frequentemente com o aumento
da idade e com a progressão da hipoacusia. Em Humanos, a
denominada delecção mitocondrial comum ao envelheci-
mento, envolve 4977 pares de bases (pb)105. Contudo, uma
proporção de doentes com presbiacusia apresenta um soma-

tório adquirido de mutações mitocondriais distintas106. Natu-
ralmente, a expressão clínica destas mutações está depen-
dente da interacção com os factores ambientais e com os
genes modificadores, codificados pelo DNA nuclear107.

A associação entre genes candidatos e a presbiacusia não
foram significativas até ao momento, provavelmente devido à
complexidade da doença8. No entanto, no futuro, o trata-
mento da presbiacusia deverá assentar mais numa aproxima-
ção etiológica e não tanto sintomática. Para o efeito, é
essencial o conhecimento dos processos celulares e molecu-
lares subjacentes ao seu desenvolvimento.

: :
APLICAÇÕES DIAGNÓSTICAS
Apesar da recente evolução científica sobre genes associados
à S-NS, existem ainda inúmeros genes por identificar e loci por
localizar. Ou seja, o conhecimento entretanto adquirido ainda
não permite uma aplicação diagnóstica generalizada, tal como
já ocorre noutras doenças. Na realidade, o principal obstáculo
é a existência de uma extrema heterogeneidade genética, as-
sociado ao facto de a S-NS não cursar com outras alterações
clínicas que permitam distinguir as diferentes mutações exis-
tentes. Adicionalmente, as poucas características patológicas
associadas, são indicadores pobres do gene específico envol-
vido, dado que, na sua grande maioria, se verifica uma grande
variabilidade clínica.

Neste momento, perante uma S-NS em caucasianos, com ex-
clusão das mutações do gene GJB2, podem considerar-se al-
gumas excepções, em que a coexistência de pequenas
alterações orienta para a pesquisa da mutação de um gene
específico:

O gene COCH - codifica a coclina – cuja hereditariedade é
autossómica dominante, causa uma perda auditiva progres-
siva, habitualmente após os trinta anos de idade, com apa-
recimento simultâneo de sintomas de disfunção vestibular;

O gene OTOF - codifica a otoferlina - em que é diagnosti-
cada uma neuropatia auditiva congénita, inserida numa
doença com hereditariedade autossómica recessiva;

O gene SLC26A4 - codifica a pendrina – tem hereditarie-
dade autossómica recessiva e pode ser presumido com o
aparecimento de alargamento congénito do aqueduto ves-
tibular em tomografia computorizada do ouvido;

O gene MTRNR1(12SrRNA), que determina surdez com
hereditariedade mitocondrial, induzida pela exposição aos
aminoglicosídeos;

O geneWFS1 - codifica a volframina - tem hereditariedade
autossómica dominante e história familiar positiva, causando
uma perda auditiva para as frequências graves, de início pre-
coce.

No entanto, é de destacar que estas situações clínicas repre-
sentam uma percentagem insignificante dos casos clínicos de
surdez de possível causa genética, o que traduz o fosso exis-
tente entre o conhecimento científico sobre os genes da sur-
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dez e as aplicações diagnósticas resultantes.

De enfatizar que as mutações do gene GJB2 (conexinas) são
responsáveis por uma grande percentagem de doentes sur-
dos nalgumas populações, nomeadamente mais de 50% dos
casos na região Mediterrânea, sendo, desde que a clínica
assim o demonstre, uma indicação excelente para testes de
DNA. Por outro lado, dado tratar-se de um gene de pequenas
dimensões, permite que a sua sequenciação seja rápida e eco-
nomicamente viável. Contrariamente, em doentes sem muta-
ções para o gene GJB2, ou pertencentes a populações em que
estas mutações são pouco frequentes, as possíveis causas ge-
néticas distribuem-se por inúmeros genes, alguns de grandes
dimensões. Estes factos tornam o rastreio sequencial de todos
os genes associados à surdez, com a tecnologia corrente-
mente existente, muito moroso e economicamente proibitivo.

Uma técnica de diagnóstico deveras promissora é a utilização
de microarrays, também denominados chips de ADN, que per-
mite a execução simultânea de um número elevado de testes
genéticos. Nesta sequência, o ideal seria a utilização desta téc-
nica para o rastreio de diferentes mutações conhecidas ligadas
à surdez congénita. Embora, a utilização de microarrays ainda
só permita a análise de um número limitado de testes em si-
multâneo, o seu desenvolvimento é muito encorajador e en-
contra-se em franco desenvolvimento108.

: :
CONCLUSÃO
A surdez hereditária é uma patologia com uma heterogenei-
dade genética marcada, estando mais de 50 genes descritos
para a surdez N-S autossómica dominante e um número su-
perior a 70 para a surdez N-S autossómica recessiva. Embora
existam avanços significativos na compreensão da base mole-
cular da perda auditiva, a identificação da causa genética pre-
cisa, num determinado indivíduo, mantém-se difícil de
efectuar. Consequentemente é importante excluir as causas
sindrómicas de surdez congénita, com base nas alterações fe-
notípicas existentes e em exames subsidiários para confirma-
ção do diagnóstico.

O rastreio molecular do gene GJB2, nomeadamente da cone-
xina 26, deverá ser efectuado em todos os casos de surdez
isolada, sem etiologia definida, dado ser a causa mais comum
de hipoacusia com hereditariedade recessiva e ser tecnica-
mente fácil de executar.

Desta feita, o desenvolvimento desta área de investigação
continua crucial, uma vez que o conhecimento dos genes mu-
tados responsáveis pela surdez, como os da família das cone-
xinas em geral e da conexina 26 em particular, fornece-nos
informações sobre a patogénese do ouvido interno, permi-
tindo a obtenção de soluções clínicas para o tratamento da
hipoacusia17.

O tratamento da hipoacusia, com a inserção do gene normal
no genoma alterado, utilizando bactérias como vectores,
ainda se encontra em fase experimental. Esta linha de inves-
tigação começa a apresentar resultados atractivos em mode-

los animais, permitindo a expressão normal do gene anterior-
mente mutado109. Uma das áreas que tem vindo a ser desen-
volvida recentemente é a utilização terapêutica de células
toti/pluripotentes, denominadas células estaminais. Uma vez
induzida a diferenciação no tecido cujo gene está alterado,
permitiria a sua substituição ou renovação por células nor-
mofuncionantes proporcionando o tratamento da hipoacusia
neurossensorial inserida na S-NS110. Relativamente às células
cocleares, que possuem um nível de diferenciação complexo,
as diferentes investigações in vitro e em modelos animais
ainda se encontram numa fase inicial, mas revelam-se muito
prometedoras111.
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