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KONGENITÁLNÍ STACIONÁRNÍ NOČNÍ SLEPOTA (CSNB) V POPULACI PSŮ PLEMENE BRIARD
V ČESKÉ REPUBLICE
CONGENITAL STATIONARY NIGHT BLINDNESS IN THE CZECH POPULATION OF BRIARD DOGS
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At present, there exist more than 400 dog breeds with large genetic and phenotype variability which is a result of many
years of breeding. Pure breeding and inbreeding in dogs for many generations have resulted in numerous genetic
defects. In 1928, only 5 genetic defects were known. Today we know hundreds of genetic diseases in dogs. Retinal
dystrophies are very discussed group of hereditary diseases in dog. The specific form of retinal dystrophy is congenital
stationary night blindness (CSNB) in Briards. CSNB is a slow progressive retinal degeneration with very early onset of
clinical symptoms. This disease has autosomal recesive inheritance. CSNB is caused by a mutation in RPE65 gene
(retina pigment epithelium-specific protein, 65-kDa). The gene is conserved in mammalian species. RPE65 encodes a
65kDa protein expressed exclusively in retinal pigment epithelium (RPE). In RPE65 gene, a causative mutation (deletion
AAGA) in exon 5 responsible for CSNB has been described. The deletion results in a frameshift and leads to a
premature stop codon and non-functional protein. In this study, we developed a simple molecular-genetic method for
identification of this mutation in Briards. A fragment of 135 bp/131 bp was amplified by PCR and analysed by
electrophoresis in Spraedex EL600 gel using apparatus Elchrom´s SEA2000 (Elchrom Scientific, Switzerland). In 95
dogs analysed, one homozygote (-/-; deletion) with clinical symptoms and 12 heterozygotes (+/-) were found. This
approach can be used for excluding undesirable genotypes from the breeding, which would result in improvement of
genetic health in the Briard population in the Czech Republic.
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Výsledkem mnoha let šlechtění je dnes zhruba 400
plemen psů s obrovskou genetickou a fenotypovou
variabilitou. Nesprávně vedená čistokrevná plemenitba, a
u některých plemen záměrně používaná příbuzenská
plemenitba po mnoho generací, vede k nárůstu
genetických defektů. V roce 1928 bylo známo pouze 5
dědičných defektů a dnes je jich několik stovek (Wachtel,
1998). Mezi velmi diskutovanou skupinu genetických
chorob, patří choroby oka, zejména pak defekty sítnice. U
plemene briard je popsána specifická forma retinální
dystrofie - kongenitální stacionární noční slepota (CSNB).
Jedná se o pomalou progresivní retinální degeneraci
s velmi časným nástupem klinických příznaků. Dědičnost
této choroby je autosomálně recesivní. Tato dědičná
choroba je způsobená mutací v genu RPE65 (retina
pigment epithelium-specific protein, 65-kDa). Gen RPE65
je konzervativní v celé živočišné říši, kóduje 65-kDa
protein, který je exprimovaný pouze v RPE (retinal
pigment epithelium) (Nicoletti et al., 1995). V exonu 5
tohoto genu byla nalezena delece 4 bází (Y16567.1:
c.487_490delAAGA) (Aguirre et al., 1998; Veske et al.,
1999). Tato delece způsobuje posun fáze translace, což
má za následek vytvoření předčasného stop kodonu a
vznik nefunkčního proteinu. Cílem naší práce bylo
vypracování vhodné molekulárně-genetické metody pro
testování této mutace v chovu briardů v České republice.

Materiál a metody
K analýzám byla použita genomická DNA izolovaná z krve
psů plemene briard. Izolace DNA byla prováděna pomocí

kitu (QIAamp DNA Blood Mini Kit; QIAGEN, Hilden,
Germany). Pro PCR amplifikaci
byly
použity
primery
podle
Veske et al.
(1999)
(RPE71:
5´-TTTCTTACTTCCGAGGAGTG-3´ a RPE186: 5´GCTTAATTGTCTCCAGGGTC-3´). PCR reakce probíhala
v reakčním objemu 25 µl, při použití 100 ng psí genomické
DNA, reakčního pufru, 2.0 mM MgCl2, 200 µM dNTP, 10
pmol každého primeru, 2% DMSO a 1U LA polymerázy
(Top-Bio, Praha, Česká republika). Podmínky PCR reakce
byly: počáteční denaturace 2 minuty při 95 °C;
následovalo 34 cyklů (denaturace 30 s při 94 °C, anelace
30 s při 55 °C, amplifikace 30 s při 68 °C), po kterých
následovalo 7 minut při 68 °C. Byl amplifikován fragment
o velikosti 135 bp/131 bp. Polymorfizmus – fragmenty 135
bp (alela +) a 131 bp (delece; alela -), byl testován
elektroforézou PCR produktu na přístroji Elchrom´s
SEA2000 při použití gelu Spreadex EL600 (Elchrom
Scientific, Switzerland).

Výsledky a diskuze
Bylo otestováno 95 psů; identifikován byl jeden
homozygot -/- (delece), tedy jedinec klinicky i geneticky
postižený, 12 heterozygotních jedinců +/-, nositelů vlohy,
a 82 homozygotů +/+. Vzory PCR fragmentů RPE65 genu
po elektroforetické separaci jsou ukázány na obr. 1 (-/-,
postižený pes, recesivní homozygot pro CSNB; +/+,
zdravý pes, dominantní homozygot; +/-, zdravý pes,
heterozygot). Genotypové a alelické frekvence jsou
uvedeny v tab. 1.
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Podobnou studii v populaci briardů v Polsku prováděl
Switonski et al. (2001). Obdobná forma retinální dystrofie
je popsána i u lidí. Narfstrom et al. (1989) popisují
plemeno briard jako nový zvířecí model pro CSNB
s možností přenosu poznatků na obdobnou formu retinální
dystrofie u lidí.
Obrázek 1 Elektroforéza PCR fragmentů na gelu Spreadex EL600
(Elchrom Scientific)ukazující polymorfizmus v genu
RPE65
Figure 1
Eletrophoresis of PCR fragments on gele of Spreadex
EL600
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Závěr
Byla izolována DNA od 95 jedinců plemene briard, byly
amplifikovány fragmenty 135 bp/131 bp, u nichž byl
testován polymorfismus (135 bp, alela +; 131 bp,
alela
-, tj. delece). Byl identifikován 1 homozygot -/- a 12
heterozygotních jedinců +/-. Při vhodném využití mohou
tyto výsledky přispět k dalšímu zušlechťování a ke
zlepšení genetického zdraví v populaci briardů v České
republice.
Výzkum byl proveden s podporou grantů GAČR č.
523/03/H076 a 1QS500450578, a IRP IAPG č.
AV0Z50450515.
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Tabulka 1 Genotypové a alelické frekvence genu RPE65 u plemene
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