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STRESZCZENIE 

Wskazanie zależności między fenotypem a genotypem pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań w dziedzinie 

genetyki. Nasza praca stanowi istotny krok w kierunku poszerzenia wiedzy w wyjaśnianiu etiologii dwóch 

dziedzicznych schorzeń kończyn u ludzi: dysplazji obojczykowo-czaszkowej (cleidocranial dysplasia, CCD) i stopy 

końsko-szpotawej (talipes equinovarus, TEV). 

CCD jest autosomalnym dominującym zaburzeniem związanym z mutacjami w czynniku transkrypcyjnym Runt-

related transcription factor 2, kodowanym przez gen RUNX2. Obraz kliniczny CCD charakteryzuje się aplastycznymi 

lub hipoplastycznymi obojczykami, opóźnionym wyrzynaniem się zębów lub obecnością zębów nadliczbowych, 

opóźnionym zamknięciem ciemiączka, głuchotą, dysmorfią twarzoczaszki, brachydaktylią i niskim wzrostem. 

Analiza genetyczna czterech rodzin i ośmiu sporadycznych przypadków CCD wykazała obecność czterech nowo 

odkrytych wariantów w RUNX2 (c.532C>T p.(Gln178Ter); c.407T>A p.(Leu136Gln); c.480C>G p.(Asn160Lys); 

c.659C >G p.(Thr220Arg)) oraz pięciu wcześniej opisanych mutacji (c.391C>T p.(Arg131Cys); c.568C>T 

p.(Arg190Trp); c.580+1G>T(IVS3+1G>T); c.652A> G p.(Lys218Glu); c.673C>T p.(Arg225Trp)). Wszystkie znalezione 

zmiany znajdują się w domenie Runt, odpowiedzialnej za wiązanie DNA. Badania lokalizacji i transaktywacji 

transkrypcji wykazały, że wszystkie warianty generują wadliwe białko RUNX2, które osłabia jego działanie, co 

wskazuje, że te mutacje są genetycznie powiązane z fenotypem CCD. 

Kolejną badaną chorobą jest stopa końsko-szpotawa – autosomalna dominująca, złożona malformacja stopy. Jest 

to jedna z najczęstszych wad wrodzonych (1-2/1000), charakteryzująca się zmiennym obrazem klinicznym, od 

łagodnej do ciężkiej deformacji stóp, wykazująca zniekształcenia kości, skrócenia mięśni i ścięgien stóp. Ponadto, 

etiologia TEV wykazuje wysoką heterogenność genetyczną, w której wskazano liczne geny i ich warianty jako 

przyczynę powstawania TEV. Nasze badania pozwalają lepiej zrozumieć złożoną etiologię stopy końsko-szpotawej. 

Chociaż analiza macierzy SNP badanych rodzin nie ujawniła żadnych istotnych dużych wariantów strukturalnych, 

sekwencjonowanie całego eksomu i genomu dostarczyło istotnych wyników. W pracy przedstawiono pierwszy 

przypadek współdziedziczenia dwóch mutacji różnych genów w jednej rodzinie ze stopą końsko-szpotawą. 

Mianowicie, mutacje w genach TMEM256 c.118-4dup i MYH3 c.1123G>A p.(Glu375Lys) zostały zidentyfikowane 

jako potencjalna przyczyna TEV w dużej pięciopokoleniowej rodzinie. Duplikacja w TMEM256 jest nowoodkrytą 

mutacją, której wpływ na splicing został zweryfikowany w próbce pacjenta oraz w testach in vitro. W kolejnych 

rodzinach wykryto dwie nowe, dotychczas nieopisane zmiany, stanowiące silnych kandydatów w izolowanej 

postaci TEV. Jedną z nich jest mutacja zmiany sensu znaleziona w genie TPM2 c.301C>T p.(Arg101Trp), która, jak 

przewidziano, również może zakłócać normalny splicing. Co więcej, zidentyfikowano kolejną zmianę, która 

duplikuje fragment eksonu i intronu genu LAMB4 (c.1360+46_1360+47ins57). Mutacja ta prawdopodobnie 

wywiera drastyczny efekt na splicing poprzez aktywację wielu nowych kryptycznych miejsc donora i akceptora 

w połączeniu z wprowadzeniem licznych miejsc wiązania dla czynników regulujących splicing.  

Większość nowoodkrytych mutacji bezpośrednio lub pośrednio wpływa na cytoszkielet (MYH3, TPM2, LAMB4) lub 

składniki macierzy zewnątrzkomórkowej (LAMB4). Ponadto odkryta zmiana w TMEM256 wspiera etiologię TEV 

zaproponowaną w modelach zwierzęcych, wskazując na zaburzenia w rozwoju aksonów (ang. axonal guidance). 
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ABSTRACT 

The correlation between phenotype and genotype remains one of the most significant challenges in the field of 

genetics. Our work makes an essential step towards increasing our knowledge in elucidating the etiology of two 

human hereditary limb disorders, cleidocranial dysplasia (CCD) and clubfoot (talipes equinovarus, TEV).  

CCD is an autosomal dominant disorder linked to mutations in the Runt-related transcription factor 2, encoded by 

the RUNX2 gene. CCD is characterized by aplastic/hypoplastic clavicles, delayed teeth eruption or presence of 

supernumerary teeth, delayed fontanelle closure, deafness, craniofacial dysmorphism, brachydactyly, and short 

stature. The genetic analysis of four CCD families and eight sporadic cases distinguished four newly-reported 

variants of RUNX2 (c.532C>T p.(Gln178Ter); c.407T>A p.(Leu136Gln); c.480C>G p.(Asn160Lys); c.659C>G 

p.(Thr220Arg)), and five previously reported mutations (c.391C>T p.(Arg131Cys); c.568C>T p.(Arg190Trp); 

c.580+1G>T(IVS3+1G>T); c.652A>G p.(Lys218Glu); c.673C>T p.(Arg225Trp)). All the found mutations cluster in the 

Runt domain, responsible for DNA binding. The localization and transcriptional transactivation studies showed that 

all variants generate a defective RUNX2 protein which impairs its action, indicating that these mutations are 

genetically linked to the CCD phenotype. 

Another disorder studied is clubfoot, an autosomal dominant complex malformation of the foot. It is one of the 

most common congenital defects (1-2/1000), characterized by a variable clinical picture, ranging from mild to 

severe foot malformation, deformed bones, shortened muscles and tendons of the foot. Moreover, its etiology 

indicates high genetic heterogeneity, in which numerous genes and their variants have been indicated as the cause 

of TEV. 

Our research provides a better understanding of the complex etiology of clubfoot. Although analysis of the SNP 

arrays of the studied families did not reveal any significant variants, whole-exome and -genome sequencing 

provided essential results. The work presents the first case of co-inheritance of two variants in one clubfoot family. 

Namely, mutations in the TMEM256 c.118-4dup and MYH3 c.1123G>A p.(Glu375Lys) genes have been identified 

as a potential cause of TEV in a large five-generation family. The change to TMEM256 is newly discovered, and its 

effect on splicing was verified in the patient’s sample and in vitro testing. Subsequently, two new, as yet 

undescribed changes were detected in two other families, constituting strong candidates in TEV's isolated form. 

One of them is a missense change found in the TPM2 gene c.301C>T p.(Arg101Trp), which was also predicted to 

disrupt normal splicing. Moreover, duplication of the exon fragment and intron of the LAMB4 gene 

(c.1360+46_1360+47ins57) presumably exerts a drastic splicing effect by activating numerous new cryptic donor 

and acceptor sites in combination with the introduction of multiple binding sites for splicing regulators.  

Most newly discovered mutations directly or indirectly affect the cytoskeleton (MYH3, TPM2, LAMB4) or 

extracellular matrix components (LAMB4), supporting the cytoskeleton-related clubfoot origin. Moreover, the 

discovered change in TMEM256 may indicate the etiology of impaired axonal guidance of clubfoot in animal 

models. 


