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Summary

Laboratory rats are widely used in a variety of biomedical investigations. Therefore, it is of great
importance to know the genetic characteristics of these anima|s. Regular genetic control is indispensable for
maintaining the homozygosity and authenticity of inbred laboratory animals.Identification of specific animal
inbred strains or comparihg substrains maintained in different laboratories is possible by establishing specific
genetic profiles for these animals.

The aim of this publication is developing a microsatellite panel for characteristics of inbred rat strains bred
in Po|and. Using 144 microsatellite markers for genetic monitoring of 16 rat strains from seven laboratories in
Poland, the homozygosity and authenticity of these animals was confirmed.
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Placa oryginalna

Szczur laboratoryjny jest jednym z podstawo!\ych
modeli zw lętzęcy ch wykorzystywanych w b adaniach
biomedycznych wielu chorób uwarunkowanych gene-
tycznie,szczegóInie schorzeń o złożonej etiologii, ta-
ki ch j ak nadc i śni eni e tętntcze, cttl<r zy c a, otyło ś ć, s cho -

rzęnia nowotworowe i stany zapalne. Stanowi także
model w badaniach zaburzęn neurologicznych i emo-
cjonalnych.

Zmtęnno ś ć genety c zna wy s tępuj ąc a w stad ach ni e -

Wewniaczych i wpływ czynników środowiskowych
w powstawaniu i rozwoju wymienionych schorzeń
stwarza istotne problemy przy analizie podłoża gene-
ty cznego chorób uwarunkowanych wieloczynnikowo.
W celu ograniczenia zmienności używa się do badah
szczepów wsobnych o geneĘcznie utrwalonych skłon-
nościach do określonych schorzeń lub przejawiających
konkretne anomali e anatomiczno - fizj o 1 o gi c zne . Zw ie -

rzęta pochodzące z poszczęgolnych szczepów wsob-
nych roznią się między sobą szeregiem loci,które w ba-
daniach mogą być wykorzystywane jako markery
genetyczne. Markerami takimi są sekwencje mikro-
satelitarne. Te wysoko polimorficzne, niekodujące frag-

+)Badania zlealizowano rv ranrach projektrr badawczego nr 3PO5A 01223

fi transorł,anego plzez KBN

Original paper

men§ DNA składające się z tandemowych powtórzeh
kilkunukleotydowych motywów są rozproszone w ca-
łym genomie. U szczura wykryto do tej pory ponad
60 0 0 l o c i mikro s ate litarnych, sp o śro d kto ry ch zmap o -
wano ponad 4000.

Celem badań było opracowanie panelu mikrosateli-
tamego dla szczepow wsobnych szczurów utrzymy-
wanych w Zwlerzętami Centrum Onkologii, jak rów-
niez w kilku innych krajowych ośrodkach utrzymują-
cych szczepy wsobne szczurów laboratoryjnych. Pa-
nel ten będzie miał dwojakie zastosowanie: umozliwi
prowadzenie monitoringu genety cznęgo osobników
hodowlany ch or az dostarczy eksperymentatorom pre-
cy zy jny ch informacj i doĘ c zący ch charaktery sĘki ge -

nety cznej utrzymyłva ny ch pr ze z nich szc zurów i ułat -
wi prowadzęnie badań mających na celu wykrycie
spr zężeń z analizow anymi c e chami. Utworz eni e taki e -
go panelu ułatwi prowadzenie kolejnych eksperymen-
tów związanych np. z poszukiwaniem loci QTL, po-
przęz minimalizację stosowania w takich badaniach
markerów niepolimorficznych dla wybranej pary
szczępow wsobnych. Tego typu problemy obserwo-
wane są w bardzo wielu eksperymentach i wiążą się
zarówno zwydłużeniem czasu badań, jaki ze zwięk-
szeniem wydatkow na nie ponoszonych.



Matefiał imetody
Ośrodki prow adzage hodowlę szczurów szczepów wsob-

nych wybrano na podstawie zestawienia Zwierzęta labo-
ratoryjne hodowane w ośrodkach naukowych w Polsce,
dostępnego na stronie KBN www.mnii.gov.etyka/kke/
lab.html. Listę ośrodków, które dostarczyły materiał do
analiz zamieszczono w tab. 1.

Badaniami objęto 23 grupy zwierząt zgłoszone przez
hodowców jako nalezape do szczepów wsobnych.

Z dostarczonych tkanek- fragmentów ogona lub płatow
uszu pochodzagych od2-4 osobnikow z danego szczepul)
i zol owano DNA, stosuj ąc metodę fenolowo-chloroformo-
wą. Ocenę czystości i stęzenia DNA przeprowadzano na
spekttofotometrze l żelu agarozowym. Próbki DNA pocho-
dzące od osobnikow jednego szczepu poolowano przed
przystąpieniem do dalszych badań. Nie optymalizowano
warunków PCR dla poszczególnych markerów. Ich przy-
datnośc do tworzenia profilu genetycznego weryfikowano
na podstawie prawidłowego przebiegu reakcji PCR w po-
danych nizej warunkach. Ocena markerów na podstawie
ich działania w określonych z góry warunkach pozwala na
stosowanie jednego programu PCR, co znakomicie ułatwia
prowadzenie badań i minimalizuje mozliwość pomyłki (5).

Amplifikację przeprowadzano w 20 pl roztworu zawie-
rającego 10 mM Tris-HCl (pH B,5), 50 mM KCl, 1,5 mM
MgCl, 0,2 mM każdego dNTPs, 0,05 pM każdego startera
(Sigma-Genosys, London UK),200 ng genomowego DNA
i 0,3 U REDTaq DNA Polymerase (Sigma). Parametry re-
akcji PCRbyły następujące: wstępna denaturacja (hot start)
3 min. w 94oC, następnie 35 cykli: 60 sec. w 94"C;60 sec.
w 55oC; 60 sec. w 72"C; końcowe wydłuzanie: 5 min.
w 7 żo C . Elektro foreza prowadzon a była na 4,5oń agar ozie
wysokiej rozdzielczości MetaPhore 3 : 1 (FMC Biopro-
ducts) z domieszką Agarose for Routine Use (Sigma), za-
wierającej bromek etydyny, w buforze TBE, na aparacie
firmy Kucharczyk TE. Długość fragmentów oceniano w od-
niesieniu do dwóch nieza\eżnych markerów: Lowladder
20 bp (Sigma) i pUCMix (Fermentas) lub 50 bpGene-
Ruller. (Fermentas) lub 100 bp GeneRuller (Fermentas).
Długość alleli szacowano pTzy pomocy programu kompu-
terowego GelExpert (Nucleotech, San Mateo CA, USA).

Przetestowano 1 52 markery mikrosatelitarne rozmiesz-
czone na wszystkich chromosomach autosomalnych i chro-
mo s omi e X. Ze staw użyty ch markerów mikro s atelitarnych
zamieszczono w tab. 2. Markery wybierano na podstawie
danych zamieszczonych w Rat Genome Database (RGD)
http://rgd.mcw.edu. Pozycje markerów określono wg mapy
sp o rz a.dz onej na b azie I<r zy żówki szczep ów S P RDN x B N.
W przypadku, gdy dla danego markera nie było danych
z tej krzyżówki, posłuzono się wynikami krzyzowki FHH
X ACI.

Wyniki iomówienie
Sp o śród te stowanych I 52 markęrów mikro s atelitar-

nych wykorzystano I44 do opracowania profrli mikro-
satelitarnych. Osiem markerów zostało wyeliminowa-
ny ch z powo du braku produktu amp lifikacj i (markery
DlRat2, D7Rat30 i D8Rat55) lub generowanla dużęj
ilości niespecyficznych produktow (tzw. prĘki - du-

Tab. 2.Sekwencje starterów wykorzystanych do amplifikacji
testowanych markerów mikrosatelitarnych. Dane wg Rat
Genome Database (RGD), maj 2004

chy) (markery D3Rat77, D4Rat209, Dl2Arb6,
Dl6Rat66, Dl8Rat3).

Tab. 1. Ośrodki hodowlane, które wzięły udział w projekcie

Nazwa oślodka S ie dzib a
Sklót

hodowlany

Lista
zgłoszonych

glup
zwierząt

Akademia Medyczna

Cenlrum Medycyny
Doświadczalnei i Klinicznej

lnstylul Biologii Doświadczalne j

lnstytul Medycyny Pncy

U niwersytet Jagielloński

Szpital - Cenkum Malki-Polki

Cenlrum 0nkologii

Warszawa

Warszawa

Walszawa

Lódź

Kraków

Lódź

Warszawa

AM

Cmd

lbd

lmp

Kń

Lod

W

3

4

1

5

2

5

3

LOcus Locus Locus Locus Locus

D1 Mgh7

Dl Mit34

D1 Ratl 26

D1 Ban 9

DlRal36

D1 Ral208

Dl Fat27

D1 Rat316

Dl Bal42

Dl Rai5

DlBat58

Dl Rat71

D2Rat111

D2Ral1,16

D2Bat1 83

D2Rat1 99

D2Ral21

D2Ral224

D2łal252

D2B a1256

DZBal42

D2Rat6

D3Ral1 57

D3Rat1 66

D3Bat1 81

D3Rat21 0

D3Ral227

D3R at45

D3Rat72

D3Ra182

D4Mgh1 4

D4Batl 45

D4Rat17

D4R a11 83

D4B at206

D4Rat34

D4Rat64

D5Ral1 90

D5Ba1,138

D5Rat187

D 5Rat2

D 5Rat36

D5Ralg

D5Rat95

D5Rat98

D6Mitg

D6Bat119

D6B ai,l23

D6Rat1 48

D6Ratl 49

D6Rat23

D6Ra13

D7Mgh7

D7Ratl 1 3

D7Rat4

D7Rat7

D7Bat19

D8Mgh3

D 8Ra13

D8Ral43

D8Rat49

D8Ral1,|

D 8B a156

D8Rat62

D8Rat68

D8Mgh3

D9Rat11

D9Ral1 06

D9Rat,l29

D9Batl 32

D9Ra12

D9Ra160

Dl(lBat103

D1 0Rall 04

D1 0Rat1 35

D1 0Rat1 45

DltlBatl48

D1 0Rat41

Dl (lRat45

D1 0Rat70

Dl (lB at8

D1 1 Mgh4

Dl l Rat21

D11 R al43

D11 B al67

D1 1 Rat91

D1 2Rat14

D,l2Ral14

D1 2B at43

D1 2Ral49

D1 2Bat68

D,l2Rat93

D1 3Arb5

D1 3Rat1 26

D1 3Rat1 52

D1 3Ral30

Dl3Ral32

Dl3Rat8

D1 4Arb2

D,l4Mgh1

Dl4Rat21

Dl4R al49

D 1 4R at65

Dl4Rau

D1 4Rat78

Dl4Ral94

Dl5Bat102

D1 5Ratl 26

Dl5Rat16

D1 5Ral29

Dl5Bat3

D1 5Rat42

D1 5Rat81

D,l6Ral106

Dl6Bal14

D1 6Rat59

D,l6Rat69

D1 6Ra178

D1 7Mgh5

Dl7Ral122

Dl7B at1 5

D1 7Rat65

Dl7Ral72

D,l7Rat76

D,l8Arb6

D1 8Rat1 32

D1 8Rat57

D1 8Rat62

D1 8R at67

D1 9Rat15

Dl9B at46

D1 9Rats8

D 1 9R at67

Dl9Ral82

D1 9Rat85

D1 9Balg

D2(lMitl

D2llR at3

D 20B at34

D2(lRat41

D2(lRat55

DXRai,l6

DXBat21

DXRat3

DXRat50

DXRa191



Tab. 3. Zestawienie szczepów wsobnych szczurów, których
homozygotyczność została potwi erdzon a w badani ach *

Szczep
0śtodek

hodowlany

Liczba
loci heleto-

zygolycznych

0szacowany
współczynniI

wsobności

AU G/O laHsdcmd

BN/Cmd

BN/CrlCmd

BN/RiiHsdlmp

CD F(F-344)CrlLod

G0 P/() laHsdlmp

HO/Kń

LE/CpbHsd

LEW/Crl/Cmd

LEW/W

WAG/Krf

WAG/Cmd

WAG/1/l/

WKY/N hsdLod

WKY/O laHsdLod

Gmd

W

Cmd

lmp

Lod

lmp

Kń

lbd

Cmd

W

Krl

Cmd

W

AM W-wa

Lod

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,98

1

0,99

1

Objaśnienie: * - pozostałych 8 grup badanych zwierzaJnie uzna-
no za szczępy wsobne ze względu na zbyt wysoki stopień hetero-
zygotyczności

Z testowanych23 grup zwierzątu 15 stwierdzono
poziom homozygotycznoŚci WŻszy niŻ 98Yq co poz-
wala na pozytyvvne zweryfikowanie ich jako szczępy
wsobne. Pełną charakterystykę mikrosatelitamą tych
szazępów zamięszczono na stronie internetowej
www.coi.waw.pllbadania. Informacj e o poziomie ho-
mozygotycznoŚci szcnł Ów spełniaj ących kryteria
szczepów wsobnych zawarto w tab. 3.

Poszukiwanie genów warunkujących badaną cechę
metodą analizy sprzężęh z matkęrami mikrosatelitar-
nymi jest jedną z najczęśclej stosowanych obecnie
technik badawczych. Sukces w tego typu mapowaniu
zależy przede wszystkim od posiadaniabardzo precy-
zy jny ch informacj i na temat charaktery s Ęki genety cz -
nej testowanych zwierząt. Szczepy wsobne szczurów
laboratoryjnych są znacznie mniej ujednolicone niz
szczepy myszy laboratoryjnych, Hodowla wsobna
myszy laboratoryjnych ma dużo dłuzsze tradycje nlż
szczlrów. Pierwsze szczepy myszy powstały na po-
czątku XX wieku (m,in. szczęp DBA, CBA, BALB).
Wyprowadzono je ze stada niekrewniaczęgo, a następ-
nie udostępniono rożnym ośrodkom naukowym juz
jako szczepy wsobne. W tej sytuacji zmienność mię-
dzy poszczególnymi hodowlami tego samego szcze-
pu wynika głownie ze stopniowej akumulacj i poj awia-
jących się mutacji spontanicznych w podszczepach
hodowanych w poszczegolnych ośrodkach.

ark*r 1&R*tJ

Marker D§Rat36

Marker DlORat145
Ściczki: l marker wieikości Lowladder 20bp (Sigrna); 26 marker wielkoścr pUCMix (Fermentas); 2-25 AUG/OlaHsdCmd;
BN/Cmd;BN/CrlCmd, BN/RijHsdlmp; CDF (F-344)/CrlLod; COP/OlaHsdlmp, EPIL/lmp; HO/Krf; LE; LElCpbHsd;LEWCrlCmd;
LEW/Hanlnrp; LEWHanLod; LEWW; SHRNhsdLod; SPRD/MolLod; SPRD/MolLod; WAG/Krf; WAG/RijHsdlmp; WAG/Cmd;
WAG/W; WI(YN h sdlod; WKY/O laHsdlod; kontrola ne gatywna PCR
Marker D5Rat36
Ściezki: 1 marker wielkości pUCMix (Fermentas); 26 marker wielkości Lowladder 20bp (Sigma); 2-25 AUGlolaHsdCmd; BN/
Cmd; BN/CrlCmd;BN/RijHsdlmp; CDF (F-344)/Crllod; COP/OlaHsdlmp; EPIL/Imp;HO/Krf; LE; LElCpbHsd;LEWCrlCmd;
LEWHanlmp; LEWHanLod; LEWW; SHR/NhsdLod; SPRD/MolLod; SPRD/MolLod; WAG/Kff; WAG/RijHsdlmp; WAG/Cmd;
WAG/W; WKY/N hs dl-od ; WI(Y/O1aHs dl-o d ; kontrola ne gatywrra P CR



Szcntry utrzymywane byty do połowy XX wieku
głownie jako stada o zróżnicowanym spokrewnieniu,
Zwierzętaztych właśnie stad byĘ przekazywane do
różnych ośrodków badawczych, w których dopiero
r ozp o cT>mano ho dowlę szczep ów ws obnych, Tak właś -
nie uzyskano np. szczury szczepów opisyr,vanychjako
LEW które zostaĘ niezależnie wyprowadzonę w kil-
ku ośrodkach hodowlanychze stada Lewis. Istniejące
między tymi szczepami różnice niekiedy są na tyle
istotne, że mogą w znaczący sposób wpĘnąć na !vy-
nik eksperymenfu . Sytuacj a taka j est wyr aźnte widocz-
na w podszczepach szczęp|L LEW utrzymyłvanych
w CMDiK i CO-I. Każdy zpodszczepów został spro-
wadzony z innego zagranicznego ośrodka hodowla-
nego i charukteryzuje się odpowiednio wysokim (po-
uyżej98oń)poziomemhomozygoĘczności.Podszcze-
py te jednak różnią się między sobąw ponad 20%o loci
mikro s atelitarnych, pomimo że zo staĘ wyprowadzo -

ne z tego samego stada niekrewniacze go. Podobną sy-
tuację obserwuje się wśród podszczepów szczepu
WAG; testowane zwierzęta szczępu LE istotnie roz-
nią się od danych RGD. Najmniejszę zróżntcowanie
między podszczepami obserwowane jest wśrod zwlę-
rząt BN. Ze względu na stwierdzone róznice między
poszczegóInymi podszczepami, nie powinno się sto-
sować w jednym eksperymencię zwierząt pochodzą-
cych z rożnych podszczepow.

Zwieruęta szczepów wsobnych są praktycznie cał-
kowicie homozygotycznę. U wszystkich osobników
dane go szczepu p owinien występ ować okre ślony allel
danego markera mikrosatelitarnego (w układzie ho-
mozygoĘcznym). Dzięki temu możliwe jest porów-
nanie długości alleli na żeht agarozowym, dobierając
je na zasadzie: dłuższy-krótszy. Ocena taka jest wy-
starczająca przy wyborze markęrów do analtz geno-
mów zwięrząt pochodzących zkłzyżówki dwóch do-
wolnych szczepów. Technika oceny polimorfizmu
genety czne go na żelu a garo zowym j e st przy ty m tanta
i szybka - wykonanie reakcji PCR i elektroforezy zaj-
muje ok. 4 godzin. NiewąĘliwie jest ona mniej do-
kładna o d analiz s ekwencyj nych. Pozwala ona j ednak
na przete stowanie większej liczby markerów i wybra-
nie spośród nich takich, ktore w przyszłości mogąbyc
uz},vvane w analizachtypu,,wide scan". Ztego powo-
du zasto s ow ana pr zez nas technika j e st uzyw ana przez
wi el e o śro dków b adawc zy ch zajmujących s i ę b adania-
mi genomu zwierząt laboratoryj ny ch (2, 3, 6, 7 ). Me -
toda ta jest takżę zpowodzeniem stosowana w moni-
torowaniugeneĘcznymzwterząt,,zapewniającdużą
pr ecyzjęoceny przy minimalnych kosztach (I, 4).

Znajomośćdługościallelicharakteryzującychszczę-
py wsobne uzyte do kojarzenia pozwala na podjęcie
próby łączenia markerów w pary i przeprowadzania
reakcji multiplex w eksperymentach, w ktorych nie-
zbędne jest genotypowanie dużej Iiczby osobników
w poszczęgol,nych loci mikrosatelitarnych. Opracowa-
na w wyniku niniej szych badań,charakterysĘka gene-
tyczna zwierząt szczepowych zapewnia kontrolę pra-

widłowości prowadzenia hodowli. Moze byó także
szeroko wykorzystana w mapowaniu genetycznym
i poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za poziom
cech ilościo!\ych (QTL) Znajomośc długości alleli cha-
r aktery zaj ący ch p o szcze g ó lne s zc z epy w s obne umo z -

liwia zastosowanie techniki multiplex-PCR, co zde-
cydowanie obniza ko sz Ę pr ow adzonych b adań i skra-
caczas ich trwania,
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Spośród 30 krów pochodzących z 1 1 gospodarstw, u których zdiagnozowano

zatrucie jadem kiełbasianym 13 zwierząt przeżyło, a pozostałe skierowano na

ubój. Objawem klinicznym występującym u wszystkich zwierząt była utrata

napięcia mięśni języka. U 20 sztuk wystapił też ślinotok i trudności w połyka-

niu, u l5 porażenie małżowin usznych,tt21 zwierzaJuległ osłabieniu lrń zanik-

nął odruch na ukfucie powłok ciała igłą u 12 wystąpiły zabllrzelia postawy

ctała,zaś 8 zwierzątleżało.IJ zwterząt skierowanych do uboju shvierdzono zmianę

zachowania, spadek kondycj i, utratę łakrrienia, spadek napięcia skóry i wewnętrz-

nej temperatury, przyspieszenie akcji serca, niskie pH krwi. Jedenaście zwierzaJ

poddano ubojowi zafaz po zdiagnozowaniu choroby, 6 w okresie 1-5 dnl po

podjęciu leczenia na skutek szybkiej utraty kondycji. Trzynaście zwierzal wyle-

czono, stosując przez okres od 3 do 23 dni dożylne infuzje 10-20 1 glukozy

w roztworze frzjologicznym soli kuchennej i podawanie świeżej treści żwacza.

Korygowano też niedobór elektrolitów i stosowano antytoksynę przeciwko C/os-

tridium bolulinurr typ C i D 
G.


