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Mikrodelecia w genie RPE65 uuywołuiąca dziedziczną
dystrofię siatkówki u polskiei populacii psów rasy briard
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Hereditary Retinal Dystrophy/Congenital Stationary Night B|indness (HRD/CSNBD) disease in Briards is
caused by a recesslve deletion of four nucleotides - of the RPE65 gene. Th_ere is a population of
approximately 4000 B |and which has been derived from animals imported from France as well as

the Czech Republic.,Over one hundred of these ar a e

distrilrution of the RPE65 gene mutation in the Poli a s
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nik siatkówki (Generalized Progressive Retinal Atro-
phy - GPRA) oraz dystrofia barwnikowego nabłon-
ka siatkówki (Retinal Pigment Epithelial Dystrophy

- RPED), znanatakże pod nazwącentralny postępu-
jący zanIk siatkówki (Central Progressive Retinal
Atrophy - CPRA). Z naciskiem należy podkreślić,
ze wymienione trzy choroby degeneracyjne stanowią
odrębne jednostki chorobowe o zrożntcowanym pod-
łożu.

Molekulame podłoże dziedziczonej dystrofii siat-
kówki (HRD/CSNB) poznano w 1998 r. Okazało się,
że choroba ta spowodowana jest mutacją w genie
RPE65 (1, 16). Produktem genu RPE65 jest białko,
występujące w nabłonku barwnikowym siatkówki,
które prawdopodobnie jest zaangazowane w metabo-
lizm witaminy A w siatkówce. U psów rasy briard,
obarczonych chorobą HRD/CSNB stwierdzono mikro-
delecję czterech nukleotydów w genie RPE65, która
powoduj e powstanie niefunkcj onalnego polipeptydu,
który jest o ponad dwie trzecie krótszy od prawidło-
wej jego postaci. Mutację tę stwierdzono nie tylko w
populacj i szwedzkich briardów, a7e także wśród briar-
dów amerykańskich i bryĘjskich.

D ziedziczna dystrofi a siatkowki (Hereditary Reti-
nal Dystrophy - HRD), określana również jako wro-
dzonanie postępująca nocna ślepota (Congenital Sta-
tionary Night Blindness - CSNB) objawia się wystę-
powaniem charakterys ty czny ch zmian chorobowych
u psów rasy briard. W wieku 5-6 tygodni stwierdza się
nocną ślepotę oraz zrożntcowany stopień upośledze-
nia widzenia w świetle dziennym (9, 10, 14). Badania
dna oka nie wykazuj ą nieprawidłowo ści, przynaj mniej
do wieku 3-4lat, natomiast badania elektroretinogra-
ftczne (ERG) wskazują m,in. na zaburzenie procesu
fototransdukcji. Z kolei badania mikroskopowę ujaw-
niająpowolny proces degeneracji siatkówki, na który
składają się znieksztńcenie w budowie dysków pręci-
ków oraz pojawianie się charakterystycznych pęche-
rzyków w nabłonku barwnikowym siatkówki (Retinal
Pigment Epithelium - RPE) (15).

Warto zwróctć uwagę na fakt, że choroba HRD/
CSNB jest jednąz degeneracyjnych chorób siatków-
ki występującą u briardów. Do tej grupy jednostek
chorobowy ch za7iczane są również : postępuj ący za-
nik siatkówki (Progressive Retinal Atrophy - PRA),
określany również jako uogólniony postępujący za-



Celem niniejszych badań było określenie częstości
występowania zmutowanego allelu genu RPE65 oraz
stopnia zrożntcowania puli genowej u psów rasy briard
w Polsce.

Mateilał imetody
Badaniami objęto 24 zwterzęta hodowlane (l7 suk i 7

psów) wywodzące się z 18 hodowli. Dla wszystkich zwie-
rząt przeprowadzono szczegołową analtzę rodowodów do
dziewiaJego pokolenia. Zidentyfikowano wspólnych przod-
ków i oszacowano współczynniki inbredu.

Krew do badań była pobierana przez lekarzy weteryna-
rii podczas rutynowych badań, a następnie przesyłana do
]aboratorium przez hodowców. Izolację DNA z limfocy-
tów przeprowadzono standardową metodą fenolowo-chlo-
rofbrmowa., z wykorzystanien proteinazy K. Do izolacji
pobierano ol<oło 3 ml krwi od kazdego osobnika.

Amplifikację fragmentu gcnu RPE65 prowadzono za
pomocą łańcuchowej reakcji polirrrerazy (PCR) w roztwo-
rze o objętości 25 pl zawierajapego 200 ng DNA, 1,5 mM
MgCl.,0,1% Triton X-100,200 pM kazdego z dNTŁ lU
polimerazy DyNAzymc TI (Finnzymes), 0,2 pM l<azdego
startera RPE65-1 (5' - CAA TGC CCT TGT TAA TGT
CTA CCC AG 3') oraz RPE65-3 (5' CCT CCT TAA
TTC TCT CCA AGC TCT C 3') (1) Starter RPE65-1 od
kolica 5' wyznal<owany został barwnikiem fluotescencyj-
nyrl Cy5, Reakcję prowadzono w tcrmocyklerze Uno II
(Whatman Biometra) w następu3ących
warunl<ach: (a) 10 miri. w 95'C dcna-
turacja wstępna, (b) 30 s w 95'C - de-
naturacja. 1min. w 60'C przyła3,zanie
stafterów. 1 min. w J2"C wydłuzanic
statterów (35 cykli); (c) 10 min. w J2"C

końcowe wydłuzanie starterów.
S zcze gółow ą analizę genotypów przc-

prowadzono w automaĘcznynr sckwcna-
torze ALFExpress lI (Pharmacia Bio-
tech), natoniast wielkości zamplifikowa-
nych fragmentów DNA określano w pro-
gramie Fragment Analyser 1,3, Jako
próbkę referencyjną użyto DNA osob-
nika heterozygotycznego (l05/1 09 pz),
pochodzącego z USA.

Na bazie wyizolowanego DNA prze-
prowadzono amplifikację 8 loci mikro-
satelitarnych: CPH3, CPH6, CPHS (5);
2004,2140,2l68 (4) oraz23l9 (8). Skład
mieszaniny reakcyjnej i wanrnki ampli-
fi kacji sekwencji mikrosatelitanych opi-
sane były wcześniej (7). Rozdział am-
p lifi kowanych fragment ów or az analizę
ich długości przeprowadzono w automa-
ty cznym sekwenatorzc ALFExpress II,
w analogicznych warunkachjak w przy-
padkr-r genu RPE65.

w celu określenia zmienności bada-
nych sekwencji mikrosatelitarnych ob-
liczono wskaźnik heterozygotyczności
(HET) oraz indeks stopnia polinorfizmu
(PlC).

Wyniki iomówienie
Analiza molekularna genu RPE65 24 psów rasy

briard wykazała obecność zmutowanego allelu tego
genu (delecja czterech nukleotydów) w genotypie
dwóch osobników (ryc. 1). Zwierzęta te miały geno-
typ heterozygotyczny, zatem nie były chore na dzię-
dzicznądystrofi ę siatkówki.

B adanie p olimorfizmu s ekwencj i m ikro s atelitarnych
w ykazało, że pula alleli mikro s atel itamych w b adanej

Tab. l. Polimorlizm ośmiu sekwencji mikrosatelitarnych
wśród 24 psórv rasy briard

Ryc. 1. Analiza długości fragmentu genu RPEóS w automatycznym sekwenatorze
DNA-ALFExpress II
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grupie zwięrząt była zawężona i efektem tego byĘ
niskie współczynniki heterozygotyczności i PIC (tab.
1 ). Najniżs zy poziom heterozygotyczności wykazał
locus CPH6 - 0,08, anĄwyższy w locus 2319 -0,84.
Sre dnia het er ozy goĘ czno ś ć o szac owana na podstawie
polimorfizmu ośmiu loci wyniosła zaledwie 0,50, a
średnia wartość PIC 0,28.

W sp ó łc zynnik inbre du wykazaŁ b ar dzo dużą zmi en-
ność tego parametru w badanej grupie zwterząt.War-
tość ta wahała się od 0,003 (0,3%) do 0,284 (28,4Yo),

a średni współczynnik inbredu wyniósł 0,04I (4,Ioń).
W przypadku nosicieli mutacji genu RPE65 wartość
współczynnika inbredu byłabardzo niska i wyniosła
odpowiednio 0,026 (2,6%) i 0,033 (3,3%). Szczegó-
łowa analiza rodowodów pozwoliła ustalić, że w ro-
dowodach badanych zwierzątpowtarza się 20 przod-
ków, spośród których niektóre występująnieomal we
wszystkich rodowodach (ry.. 2). W większości przy-

58 (12l

padków przodkowie wywodzili się z Francji, będącej
miejscem utworzenia tasy, arzadziej z Częch.

Z aintere s ow anie p oznaniem po dłoża molekulame -

go chorób dzlędzicznych,psów doprowadziło do dy-
namtcznego rozwoju markerowej mapy genomu psa,
w której zidentyfikowanych jest obecnie już 1800
markerów genetycznych(2), Mapa ta jest niezbędnym
narzędziem w poszukiwaniach sprzężeń mtędzy z|o-
kalizowanymi markeram i genety cznymi a nie znany-
mi genami odpowiedzialnymi za powstanie chorob
dziedzicznych (13). Obecnie znanych jest co najmniej
piętnaście jednostek chorobowych psów, dla których
udało się opracować testy molekularne identyfikujące
nie tylko chore zwterzęta, aletakżę zdrowych nosicie-
li zmutowanych genów (11). Jedną ztych chorób jest
wrodzona dystrofia siatkówki u briardów.

Przeprowa dzone badania wskanąą że w puli geno-
wej polskiej populacji briardów występuje zmutowa-

Ryc.2. Występorvanic dwudziestu najpopularniejszych przodków (litery A-U) tl,

rodowodach badanych psów (liczby 1-24)

ny allel genu RPE65, odpowiedzial-
ny za powstanie choroby HRD/
CSNB. Fakt ten winien być potrak-
towany przez hodowców i Iekarzy
weterynarii jako poważny sygnał do
podj ęci a działań zapobiegających
rozprzesttzenianiu się tej mutacji.
Szacuje się, ze populacja briardów
Itczy w Polsce około 4000 zwlerzą|
a w tym ponad 100 uznanychjest za
zw ier zęta ho dowlane or az około 200
j est prezentowanych na międzynaro-
dowych i krajowych wystawach od-
bywających się w Polsce. Jeśli przy-
jąc, że identylrkacj a dwóch nosicieli
mutacji wśród 24 zwieruąthodowla-
nych jest reptezentatywna dla pol-
skiej populacji briardów, to mozna
przewidy,wać, że częstość zwterząt
obarczonych chorobą HRD/CSNB
będzie na poziomie ok, 0,2%o. DIa
porównania, w okresie trzyletnich
badań prow adzony chw Cornell Uni-
versity (Ithaca, USA) zidentyfikowa-
no 11 nosicieli mutacji wśród 108
badanych zwierząt. Oznacza to, że
częstość nosicieli (ok. 10%) byłana
poziomie zbltżonym do uzyskanego
w niniejszych badaniach. Występo-
wanie tej samej 4-nukleotydowej
mikrodelecji w genie RPE65 w roż-
nych popul aĄach briardów wskazu-
je na jej odległe pochodzenie.

Rozprzestrzęnianie się chorób
dziedztcznych j est bezpośrednio
zwlązanę z doborem zwterząt do ko-
jarzeń. Jeśli nosicielem mutacji bę-
dzie lznany reproduktor, to wówczas
zagrożenie dla populacji jest bardzo
duże. Ujawnianiu się chorób dzie-

0biaśnienie: dla określenia pokolenia,
w którym występuie wspólny przodek, posłużono się kolorami:
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dzicznych sprzyja kojarzenie w pokrewieństwie, któ-
re wydaje się być dość powszechne w polskiej popu-
lacji briardów. O praktyce takiej jedno znacznió św|ad-
czą wyniki analizy ro do w o dów or az b adani a p o 1 im or-
ftzml sekwencji mikrosatelitarnych DNA. Analiza
tych ostatnich jest szczególnie czlłym wskaźnikiem
poziomu hetero- czy ho mozy goĘ czno ś ci. Polimorfizm
sekwencji mikrosatelitarnych ma prakĘczne zastoso-
wanie w analizach geneĘcznych psów, m.in. kontroli
pochodzenia (6) oraz wykrywaniu nosicieli chorób
dziedzicznych (12). Interesujące jest tównteż to, że
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STAN zAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
Według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii we wrześniu 2002 r.*)

1) WŚcieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 7 województwach, a mianowicie: dolno-
Śląskim (1-1), lubelskim (1-1), małopolskim (1-1), podkarpackim (2-2), podlaskim (3-5), war-
mińsko-mazurskim (3-3), wielkopolskim (2-a). Wściekliznę stwierdzono u 1 psa, 6 kotów
i 10 sztuk bydła.

2) WŚcieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 6 województwach: lubelskim (7-1o), mazo-
wieckim (2-2),podkarpackim (6-11), podlaskim (5-1O), warmińsko-mazurskim (1-1), wielko-
polskim (9-17). Zanotowano ją u 42lisow,7 jenotów, 1 sarny i 1 nietoperza.

3) Gąbczasta encefalopatia bydła - wystąpiła w województwie opolskim (1-1).
4) Zgnilec złoŚliwy pszczół - wystąpił w 9 wojewodztwach, a mianowicie. kujawsko-pomor-

skim (1-1), lubelskim (2-2),lubuskim (1-2), małopolskim (1-1), opolskim (1-1), podkarpac-
kim (2-2), warmińsko-mazurskim (1-1), wielkopolskim (2-3) i zachodniopomorskim (1-2).

*]lv nawiasach podano liczbę powiatów i rniejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczynl


