
 
Znaczenie rearanżacji wybranych genów wczesnej embriogenezy w 

etiopatogenezie wrodzonego zarośnięcia przełyku 

 

Streszczenie 

Zarośnięcie przełyku jest wrodzoną wadą rozwojową przewodu pokarmowego, 

występującą z częstością 1:3500 żywo urodzonych noworodków. Defekt ten polega na 

utracie ciągłości przełyku, któremu towarzyszyć może patologiczne połączenie z tchawicą. 

Schorzenie to pojawiać się może w asocjacji z innym wadami, bądź w postaci izolowanej. 

Niedrożność przełyku należy do jednej z najczęściej występujących wad wrodzonych 

przewodu pokarmowego, niemniej jej etiologia i patogeneza są wciąż słabo poznane. U 

około 6-10 % pacjentów z zarośnięciem przełyku występują aberracje liczbowe 

chromosomów, a także ich delecje i duplikacje. W ostatnich latach udało się 

zidentyfikować kilka genów biorących udział w powstawaniu zespołów wielowadzia z 

zarośnięciem przełyku u ludzi. Stwierdzono, że mutacje w genach SOX2, CHD7, MYCN, 

GLI3, FANC(A-G,L,M) oraz MID1 odgrywają istotną rolę powstawaniu zespołów, w których 

zarośnięcie przełyku stanowi istotny element. Niemniej żaden z powyższych czynników 

genetycznych nie został dotąd zgodnie uznany za specyficzny czynnik ryzyka wrodzonej 

niedrożności przełyku. Obecnie badania nad etiopatogenezą wad wrodzonych przewodu 

pokarmowego koncentrują się na genach odpowiedzialnych za kształtowanie się planu 

budowy ciała w czasie wczesnej embriogenezy. Na modelu zwierzęcym wykazano, że 

udział w etiologii zarośnięcia przełyku mają geny należące do szlaku sygnalizacyjnego 

sonig hedgehog (Shh, Gli2, Gli3, Foxf1), geny Rarα oraz Rarβ, a także czynniki 

transkrypcyjne zawierające kasetę homeo (tzw. geny homeotyczne) i ich regulatory 

(Hoxc4, Ttf-1, Pcsk5). Poszukiwanie ludzkich homologów wyżej wymienionych genów 

rzuciło pewne światło na molekularny mechanizm zarośnięcia przełyku u ludzi. Wykazano 

na myszach, że 70% mutantów delecyjnych genu Noggin, którego białkowy produkt bierze 

udział w licznych procesach w czasie rozwoju embrionalnego, prezentuje niedrożność 

przełyku. 

Okazało się, że w pewnych przypadkach zarośnięcia przełyku u ludzi występuje 

delecja locus 17q21.3-24.2, a region ten zawiera gen NOG, ludzki ortolog mysiego genu 

Noggin. Podobna zależność istnieje w przypadku genu Foxf1 i jego ludzkiego 

odpowiednika FOXF1. 

Pomimo powyższych osiągnięć w ustalaniu przyczyn powstawania wad wrodzonych 

przewodu pokarmowego droga do poznania patogenezy niedrożności przełyku jest wciąż 



daleka. Niemniej dynamiczny rozwój genetyki molekularnej pozwala mieć nadzieję na 

identyfikację kolejnych mutacji mających znaczenie w etiopatogenezie wad rozwojowych 

przełyku. 

Stosunkowo duża liczba stwierdzonych różnego rodzaju delecji oraz duplikacji u 

pacjentów z zarośnięciem przełyku, a także brak jednoznacznych dowodów 

potwierdzających u ludzi molekularne mechanizmy zaobserwowane u zwierząt, skłania 

autorów projektu do podjęcia tematu znaczenia rearanżacji genów wczesnej 

embriogenezy w etiopatogenezie 

wrodzonego zarośnięcia przełyku. 

Celem naukowym niniejszego projektu jest identifikacja rearanżacji wybranych 

genów wczesnej embriogenezy o kluczowym znaczeniu w etiologii izolowanego 

zarośnięcia przełyku. 

Planowane jest poszukiwanie delecji i/lub duplikacji określonych sekwencji (w tym 

sekwencji kodujących oraz regulatorowych) w wybranych genach. Powyższe zadanie 

zostanie zrealizowane głównie techniką multikompleksowej amplifikacji sond zależnej od 

ligacji (MLPA). Metoda ta pozwala określić liczbę kopii wybranych sekwencji aż do 50 loci 

w czasie jednej reakcji. Oczekuje się, że badania te pozwolą ocenić czy rearanżacje 

analizowanych genów są istotnymi zmianami w etiologii zarośnięcia przełyku. Autorzy 

projektu mają nadzieję, że rezultaty przeprowadzonych badań będą stanowiły znaczący 

wkład w rozwój wiedzy o genetycznej etiologii wrodzonego zarośnięcia przełyku. 

Przedstawiony projekt rozszerza tematykę badań prowadzonych w Katedrze i 

Zakładzie Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu dotyczących genetycznej etiologii 

zarośnięcia przełyku o udział i znaczenie rearanżacji genów wczesnej embriogenezy w 

etiopatogenezie tego schorzenia. 
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