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De nomenclatuur (het op een syste
matische wijze benoemen) van stam
men, lijnen en kolonies van laborato
riummuizen en ratten speelt een be
langrijke rol bij de verslaggeving van 
het dierexperimentele onderzoek. In 
een publicatie moet altijd op de juiste 
manier vermeld worden met welke 
(sub)stam(men) gewerkt is, zodat 
andere laboratoria in staat zijn des
gewenst het onderzoek te herhalen 
en erop voort te bouwen. Helaas is dit 
anno 2013 nog steeds niet altijd het 
geval. In het artikel van Bueno en col
lega’s (1) bijvoorbeeld wordt gebruik
!"#$$%&'($)'*+,&$-.-$&&")'/0!11-'
1), maar de onderzoekers hebben 
niet nader omschreven om wat voor 
soort Wistarratten het gaat. Hetgeen 
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Het niet naleven van de internationaal afgesproken nomenclatuurregels voor het beschrijven 
van stammen, lijnen en kolonies van laboratoriummuizen en -ratten kan leiden tot verwarring 
en in sommige gevallen zelfs tot fouten. In biomedisch onderzoek is het daarom van cruciaal 
belang dat iedereen die met laboratoriummuizen of -ratten werkt deze proefdieren op de juiste 
manier aanduidt. Dit artikel beschrijft de voornaamste regels.

Nomen est omen: Nomenclatuur 
van labmuizen en -ratten

een probleem is, want er bestaan 
zowel outbred kolonies (bijvoorbeeld 
Hsd:WI) als inteeltstammen (bijvoor
beeld WIST/Nhg) van de Wistarrat 
(2). En als het al om outbred Wistars 
zou gaan, dan is het zo dat er enor
me verschillen kunnen zijn tussen 
Wistarratten die afkomstig zijn van 
verschillende leveranciers (3). Of wat 
te denken van een publicatie waarin 
slechts vermeld wordt dat men met 
‘BALB/c’muizen heeft gewerkt (4). 
De vraag die zich dan vervolgens 
opdringt is natuurlijk: ‘Met welke 
substam dan?’ Immers, er zijn meer
2"-"'345367.,&$##")'/0!11-'89:';")'
dergelijke situatie doet zich tevens 
voor in het artikel van Zysler en col
lega’s (5), maar daarin heeft men de 

nomenclatuurregels helemaal aan de 
laars gelapt want men heeft het over 
Balbcmuizen in plaats van BALB/c
muizen. Kwalijk is ook als in 2013 nog 
een verouderde (sub)stamnaam van 
de 129 (muizeninteeltlijn) gebruikt 
wordt (6), terwijl reeds in 1999 een 
revisie omtrent de nomenclatuur van 
de 129 heeft plaatsgevonden (7). 
Doordat men zich soms onvoldoende 
bewust is van het hoe en waarom 
van de (sub)stamnomenclatuur, kan 
er zelfs sprake zijn van een mislukte 
dierproef. Bijvoorbeeld wanneer gene
&+,7<'!"#=2+07""-2"'#1+>")'=?'"")'
C57BL/6Nachtergrond vergeleken 
zouden worden met wildtype (contro
le) C57BL/6NJ of C57BL/6Jmuizen 
(8). Kortom er gaat nog (te) veel mis 

Figuur 1 De ratten van het beroemde Wistar Institute (http://www.wistar.org).
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bij dierexperimentele studies als het 
gaat om het in acht nemen van de 
nomenclatuurregels en richtlijnen.

Biomedisch analisten en onderzoekers 
maken regelmatig gebruik van labora
toriummuizen of ratten en op gezette 
tijden worden in Analyse dan ook on
derwerpen beschreven waarin wordt 
gewerkt met muis of ratmodellen 
voor een bepaalde humane ziekte of 
aandoening. Ook in deze artikelen 
moeten de juiste stamnamen van de 
proefdieren vermeld worden. Reden 
om in Analyse eens aandacht aan de 
basale nomenclatuurregels en richt
lijnen te besteden. Een uitgebreide 
beschrijving van de nomenclatuur
regels voor laboratoriummuizen en 
ratten is overigens te vinden op de 
website van Mouse Genome Infor
matics: http://www.informatics.jax.
org/mgihome/nomen/strains.shtml. 
Dit onlinedocument is opgesteld 
door de International Committee on 
Standardized Genetic Nomenclature 
for Mice en de Rat Genome and No
menclature Committee. Uitleg van de 
basale nomenclatuurregels aan de 
hand van een animatie (‘What’s in a 
name? Information you should know 
about your mouse’) is eveneens op de 
website van Mouse Genome Informa
tics te vinden: http://jaxmice.jax.org/

support/nomenclature/tutorial.html.

Inteeltstammen
Dieren van een inteeltstam (of lijn) 
zijn genotypisch bijna identiek als 
gevolg van strenge inteelt; ze zijn te 
beschouwen als eeneiige meerlingen. 
Volgens afspraak mag men pas van 
een inteeltstam spreken na minstens 
20 achtereenvolgende generaties van 
(volle) broer x (volle) zusterparingen 
of van nakomeling x jongste ouder. 
Gemiddeld is dan 98,4% van het 
aantal genen van heterozygote naar 
homozygote toestand overgegaan. 
Binnen een inteeltstam komt dus al
tijd nog een zekere ‘restvariatie’ voor; 
desondanks spreekt men van een iso
gene stam. Dieren worden overigens 
isogeen genoemd als ze genotypisch 
identiek zijn.
Een inteeltstam wordt aangeduid 
met een aantal hoofdletters uit het 
Latijnse schrift (bijvoorbeeld muis: 
SJL, rat: LEW) of een combinatie van 
deze letters met Arabische cijfers. In 
het laatste geval moet de naam wel 
met een hoofdletter beginnen (bij
voorbeeld muis: C57BL, rat: F344). 
Uitzonderingen hierop vormen en
kele historisch gegroeide namen van 
inteeltstammen (muis: 129, alleen 
cijfers; muis: BALB/c, de ‘/c’). Men 

moet erop letten dat inteeltstammen 
van de rat en de muis niet dezelfde 
notatie krijgen. Jammer genoeg is 
dat in het verleden niet altijd gelukt. 
Zo kennen we zowel ratten als mui
zenstammen met de naam DA of 
SD. Echter, door toevoeging van de 
substamcode (zie hierna) is de naam 
doorgaans toch weer uniek geworden. 
Inteeltstammen die dezelfde oorspong 
hebben, maar van elkaar gescheiden 
zijn vóór 20 achtereenvolgende ge
neraties van broer x zusterparingen, 
zijn verwante inteeltstammen. Hun 
relatie moet tot uitdrukking worden 
gebracht in de nomenclatuur. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij de RHA en 
RLAinteeltstammen van de rat, of 
bij de volgende inteeltstammen van 
de muis: NZB, NZC, NZO, NZW, NZX, 
NZY. Opmerkelijk is de naam NZW, 
hetgeen een afkorting is van ‘New 
Zealand white’. Naast NZWkonijnen 
(outbred én inteelt) bestaan er dus 
==%'@A*./+)&""B&9#1+>")'/0!11-'C9:

Substammen
Bij muis en rat worden van een groot 
aantal inteeltstammen meerdere sub
stammen aangehouden. Een inteelt
stam wordt verondersteld opgedeeld 
te zijn in substammen wanneer gene
tische verschillen ten opzichte van de 
oorspronkelijke inteeltstam zichtbaar 
worden. Deze verschillen kunnen: 
1. het gevolg zijn van de resterende 
variatie die er op het moment van af
splitsing nog aanwezig was in de oor
spronkelijke inteeltstam; 2. veroor
zaakt worden door een of meerdere 
mutaties; en 3. het resultaat zijn van 
contaminaties. Daarom wordt bij de 
volgende situaties aangenomen dat er 
sprake is van substammen:
  Indien een subpopulatie van een 
inteeltstam zich afsplitst ná 20, 
maar vóór 40 achtereenvolgende 
generaties van broer x zusterparin
gen (of van nakomeling x jongste 
ouder), dan wordt de afgescheiden 
populatie een substam genoemd. 
De resterende genetische variatie in 
de inteeltstam kan er kennelijk voor 
zorgen dat de substam genetisch 
gezien verschillend wordt van de 
oorspronkelijke inteeltstam.
  Er kunnen ook verschillen optreden 
wanneer na meer dan 40 genera
ties opsplitsing plaatsvindt in twee 
of meer lijnen en deze voor 100 
of meer generaties vanaf hun ge
meenschappelijke voorouders apart 
worden aangehouden. Dan spreken 
we eveneens van substammen. De 
genetische verschillen zijn dan waar
schijnlijk het gevolg van mutaties.
  Indien er genetische verschillen tus
sen subpopulaties ontdekt worden. 
Deze verschillen kunnen als gevolg 
van de hiervoor genoemde oorza
ken ontstaan zijn, maar kunnen ook 

vervolg op volgende pagina >

Figuur 2 Gedeeltelijke stamboom van BALB/c-muizen.

Figuur 3 Een ‘New Zealand white’ inteeltmuis (linker plaatje), inteeltkonijn (middelste plaatje) 
en outbred konijn (rechter plaatje).
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D)'0!11-'E'>+F)'$B,'(==-G""B2'2"'B$
boratoriumcodes van het Nederlands 
Kanker Instituut te vinden. Als door 
een laboratorium meerdere substam
men van een stam worden aange
houden, wordt de laboratoriumcode 
voorafgegaan door een (serie)num
mer (bijvoorbeeld muis: FL/1Re en 
FL/2Re; rat: DSS/1N, DSS/2N en 
DSS/3N).

Substammen kunnen de basis zijn 
voor andere substammen. Bijvoor
beeld omdat een ander instituut met 
die substam een eigen kolonie gaat 
opzetten. Zo is de C3H/HeH een mui
zensubstam die aangehouden is bij 
Harwell (H) die afkomstig was van de 
Heston (He)C3Hsubstam. De labo
ratoriumcodes moeten achter elkaar 
geplaatst worden en volledig zijn. In 
publicaties mogen stamnamen afge
kort worden, nadat eerst in die publi
catie de volledige en juiste naam is 
!"!"("):'H")'#="&'2$)'I"B'2"'=J07+
ele afkortingen gebruiken, tenminste 
$B,'2+"'"-'>+F)'/0!11-'K9:

F1-hybriden
F1hybriden zijn de eerste generatie 
(F1) nakomelingen uit een kruising 
van twee inteeltstammen. Individuele 
F1hybriden van een bepaalde kruising 
zijn ten opzichte van elkaar genetisch 
identiek (isogeen). Tevens zijn alle 
individuen van zo’n F1 heterozygoot 

Figuur 4 O!ciële laboratoriumcodes van het Nederlands Kanker Instituut.

Figuur 5 O!ciële afkortingen van muizeninteeltstammen.

het gevolg zijn van contaminatie 
(vermenging van dieren met een 
andere herkomst). Dit resulteert 
waarschijnlijk in sterke genetische 
verschillen en kan daarom onder
scheiden worden van een mutatie. 
Als contaminatie de boosdoener is, 
dan moet de substam worden her
benoemd. Bijvoorbeeld A2G is een 
(sub)stam die ontstaan is als gevolg 
van contaminatie van inteeltstam A 
op het moment dat deze stam bij 
Glaxo (G) werd aangehouden.

Substammen krijgen de naam van de 
oorspronkelijke inteeltstam, gevolgd 
door een schuine streep (/) en de 
laboratoriumcode van een bepaald 
instituut, laboratorium of onderzoeker 
(bijvoorbeeld A/J). Deze code bestaat 
uit een tot vier letters (een hoofdlet
ter gevolgd door kleine letters). La
boratoriumcodes worden toegewezen 
door het Institute of Laboratory Ani
mal Research (ILAR):
http://dels.nas.edu/global/ilar/Lab
Codes.
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voor alle genen waarvoor de beide 
ouderstammen van elkaar verschillen 
/0!11-'L9:'M1hybriden worden aan
geduid met hoofdletterige afkortingen 
(het liefst afkortingen gebruiken die 
!"-"!+,&-""-2'>+F)'G+F'<"&'D54NO'0!11-'
5) van de twee ouderstammen (de 
moederinteeltstam eerst) gevolgd 
door F1. Echter, in publicaties moet 
eerst de volledige en juiste naam van 
de F1hybride gegeven worden en 
vervolgens kan de afkorting gebruikt 
worden. De volledige naam van de 
nakomelingen (ratten) van een krui
sing tussen een F344/NNiamoeder 
en een BN/RijNiavader is (F344/NMia 
x BN/RijNia)F1. Deze naam moet dus 
eerst in de publicatie gegeven wor
den, vervolgens mag een verkorte 
naam gebruikt worden, bijvoorbeeld 
F3BNF1 of FBNF1. Bij gebruik van 
F1hybriden dient men erop bedacht 
te zijn dat het in een experiment kan 
uitmaken welke van de twee ouder
stammen de moeder respectievelijk 
vaderdieren heeft geleverd. Dit wordt 
tot uitdrukking gebracht in de naam. 
Voorbeelden:
D2B6F1   Nakomelingen (muizen) 

van een kruising tussen 
een DBA/2Jmoeder en een 
C57BL/6Jvader.  
Volledige naam is  
(DBA/2J x C57BL/6J)F1.

B6D2F1   Nakomelingen (muizen) 
van een kruising tussen een 
C57BL/6Jmoeder en een 
DBA/2Jvader.  
Volledige naam is  
(C57BL/6J x DBA/2J)F1.

Co-isogene stammen
Een inteeltstam die genetisch iden
tiek (isogeen) is aan een andere 
inteeltstam – behalve voor één locus 
– wordt een coisogene stam of lijn 
!")="#2'/0!11-'P9:'Q=.+,=!")"'B+F)")'
ontstaan regelmatig als gevolg van 
een spontane mutatie in een gen. 

Figuur 6 De F1-hybride is uniform en hete-
rozygoot voor alle genen waarvoor de beide 
ouderstammen van elkaar verschillen.

Figuur 8 Lakenvelders: koe (a), haan met drie hennen (b) en muizen (c).

Figuur 7 Co-isogene lijn.
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een voorbeeld van een dergelijke 
7=.+,=!")"'B+F):'R"'#=2+07$&+"'($)'
het Fyngen (de gencode staat voor 
Fyn protooncogene) vond plaats met 
behulp van EScellen van de 129S7/
SvEvBrdHprtbm2stam (7) en werd 
uitgevoerd door Philippe Soriano. De 
chimere dieren werden gepaard met 
de 129S7/SvEvBrdHprtbm2stam 
")'<"&'!"#=2+07""-2"'$BB"B'I"-2'
vervolgens in homozygote toestand 
gebracht. Het resultaat was uiteinde
B+F%'"")'7=.+,=!")"'B+F):'R"'=J07+SB"'
afkorting voor de 129S7/SvEvBrd
Hprtbm2stam is 129S7 (7). Derhalve 
zou de naam van deze coisogene lijn 
ook 129S7Fyntm1Sor mogen luiden. 
Soms kan de mutatie alleen in stand 
gehouden worden door middel van 
het paren van heterozygote dieren. 
Dit is helaas niet uit de naam van de 
stam te halen.

Gemengde inteeltstammen
Gemengde inteeltstammen kunnen 
=)&,&$$)'G+F'!")"&+,7<"'#=2+07$
tie middels de ESceltechniek. De 
techniek is in het algemeen zo dat 
EScellen uit blastocysten van een 
129inteeltstam (agouti = grijs/
bruine vachtkleur) worden geïso
leerd. Vervolgens probeert men via 
homologe recombinatie het te bestu
deren gen te veranderen. Succesvol 
!")"&+,7<'!"#=2+07""-2"';T.7"BB")'
worden hierna geselecteerd en deze 
cellen worden dan door middel van 
microinjectie in een gastheerblas
tocyst, die doorgaans afkomstig is 
van een C57BL/6inteeltstam (non
agouti; zwarte vachtkleur), gebracht. 
De geïnjecteerde blastocysten worden 
in de uterus van een draagmoeder 
(meestal een C57BL/6vrouwtje; 
vanwege de goede verzorging van 
de pups) gebracht. In het nest dat 
geboren wordt, verraadt een chimere 

Figuur 9 Congene lijn.

Figuur 10 Recombinant inteeltstammen. Figuur 11 Recombinant congene lijnen.
Coisogene lijnen kunnen echter ook 
=)&,&$$)'$B,'"")'!")'!"#=2+07""-2'
wordt middels de embryonale stamcel 
(EScel)techniek. Chemisch of stra
lingsgeïnduceerde mutanten met een 
inteeltachtergrond kunnen eveneens 
als coisogeen beschouwd worden.
Een coisogene lijn wordt weergege
ven met de volledige naam van de 
stam waarmee de lijn coisogeen is. 
Dit wordt gevolgd door een liggend 
streepje (). Vervolgens komt er  
(cursief) het gensymbool met daarbij 
het gemuteerde allel in superscript (en 
cursief), althans als de allelische va
riant ontstaan is door een spontane 
mutatie of chemisch geïnduceerde 
mutatie. Bijvoorbeeld de C57BL/6J
Tyrc2J coisogene lijn; het betreft 
hier een spontane mutatie van het 
tyrosinase (= albino) locus in de 
C57BL/6Jinteeltstam. De mutatie 
heeft als gevolg dat in haren en ogen 
het pigment ontbreekt. Ofwel het is 
een C57BL/6Jlijn die albino is.
Een ander voorbeeld is de C3H/R1
bt1Rstam. Deze mutatie ontstond als 
gevolg van de chemische stof ENU 
(NethtylNnitrosourea). Het effect 
van deze mutatie is dat dieren met 
een agouti vacht (dat is de normale 
vachtkleur van de C3H/R1stam) een 
witte band (Engels: belt; vandaar de 
afkorting bt) om het lichaam hebben. 
Dieren van deze coisogene lijn zijn in 
feite een soort ‘Lakenvelder muizen’ 
/0!11-'U9:'
Indien het gaat om een coisogene 
lijn die ontstaan is door genetische 
#=2+07$&+"'#+22"B,'2"'"#G-V=)$B"'
stamcel (EScel)techniek, dan begint 
de allelcode (in superscript en cursief) met de 
letters tm; de afkorting van ‘targeted 
mutation’ (gerichte mutatie). Vervol
gens komt er een serienummer van 
de aangebrachte gerichte genetische 
#=2+07$&+":'R+&'I=-2&'&")',B=&&"'!"
volgd door de registratiecode van het 
laboratorium of de onderzoeker.
129S7/SvEvBrdHprtbm2Fyntm1Sor is 

muis zich nu door het vlekkenpatroon 
van zijn vacht. Indien bij een chi
mere muis de geslachtcelvormende 
cellen afstammen van de genetisch 
veranderde EScel (de zogenaamde 
kiembaanchimera) kan het gemodi
07""-2"'$BB"B'I=-2")'=("-!"2-$!")'
op de nakomelingen. Door middel 
van een fokprogramma kan de inge
brachte mutatie homozygoot gemaakt 
worden. Bij zo’n fokprogramma wordt 
een chimeer mannetje doorgaans 
gekruist met een C57BL/6vrouwtje. 
De nakomelingen hebben nu dus 
zowel het genoom van de 129 als 
C57BL/6inteeltstam. De naam van 
zo’n gemengde inteeltstam bestaat uit 
drie gedeelten. De (verkorte) notatie 
van de gastheerstam wordt met een 
puntkomma (;) gescheiden van de 
(verkorte) notatie van de donorstam. 
Dit wordt gevolgd door een liggend 
streepje. Vervolgens komt er (cursief) 
het gensymbool met daarbij de allel
code (in superscript en cursief). De allelcode 
bestaat uit de letters tm, vervolgens 
een serienummer van de aangebrach
&"'!"-+7<&"'!")"&+,7<"'#=2+07$&+"'")'
ten slotte de registratiecode van het 
laboratorium of de onderzoeker. Voor
beeld:
B6;129Sigmar1tm1Lmon 
     Knockoutmuizenlijn met een 

gemengde inteeltachtergrond. 
De gerichte genetische modi
07$&+"'<""J&'?B$$&,!"(=)2")'
in hybride (129X x 129S1)F1 
EScellen (ook wel R1cellen 
genoemd). De kiembaan
chimera zijn een paar keer 
teruggekruist op de C57BL/6J
inteeltstam. De muizenlijn 
bezit de eerste gerichte 
mutatie (tm1) op het Sigma 
1receptorgen (Sigmar1) en 
werd uitgevoerd in het labo
ratorium van Lluís Montoliu 
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(Lmon). Uiteindelijk is van deze 
lijn een congene lijn (zie hier
na) gemaakt. De naam van 
die congene lijn is B6.129
Sigmar1tm1Lmon (puntkomma is 
veranderd in punt).

Congene stammen
Q=)!")"',&$##")'/B+F)")9'/0!11-'
9) worden geproduceerd door her
haalde terugkruising op een inteelt
stam (de achtergrondstam), waarbij 
men bij iedere terugkruisingsronde 
selecteert op een bepaalde geneti
sche merker van de donorstam. Op 
deze manier is het mogelijk om een 
genetisch bepaalde eigenschap van 
de donorstam in te kruisen in de ach
tergrondstam. Een stam die op deze 
manier gemaakt is, wordt als congeen 
beschouwd indien er ten minste 10 
series van terugkruisingen hebben 
plaatsgevonden; hierbij geldt het pro
duceren van de F1hybriden als eerste 
terugkruisingsgeneratie. Door per ge
neratie nakomelingen te selecteren op 
basis van DNAmerkers, die verspreid 
liggen over het hele genoom, kan met 
vier tot zeven terugkruisingen worden 
volstaan (‘speed congenic method’).
De naam van congene stammen be
staat uit drie gedeelten. De volledige 
of verkorte notatie van de achter
grondstam wordt met een punt (.) 
gescheiden van de verkorte notatie 
van de donorstam. Dan volgt er een 
liggend streepje en vervolgens komt 
er (cursief) het gensymbool met het 
in te kruisen allel in superscript of (cursief) 
het QTLsymbool. De afkorting QTL 
staat voor ‘Quantitative Trait Locus’. 
Een QTL is in feite een gebiedje op 
een chromosoom waarin zeer waar
schijnlijk een gen met een zekere 
invloed op een bepaald kenmerk ligt. 
Achter de naam dienen nog de labo
ratoriumcodes geplaatst te worden. 

De laboratoriumcodes worden vooraf
gegaan door een schuine streep (/). 
Voorbeelden:
B6.AKH2k/FlaEgJ 
     Een muizenstam met de 

genetische achtergrond van 
C57BL/6J (B6), maar die 
hiervan verschilt doordat 
het allel H2k van donorstam 
AKR/J (AK) is ingekruist. De 
congene lijn werd gemaakt 
op het laboratorium van Lor
raine Flaherty, die deze stam 
heeft doorgegeven aan Igor 
Egorov (Eg). Laatstgenoem
de heeft de stam vervolgens 
in beheer van ‘The Jackson 
Laboratory’ (J) gegeven.

DA.F344Cia5/Arb 
     Een rattenstam met de ge

netische achtergrond van 
DA/Bkl (DA), waarbij een 
chromosomaal segment 

van de F344/NHsd (F344)
inteeltstam, bevattende 
de Cia5QTL, is binnenge
bracht. De congene lijn werd 
gemaakt door het National 
Institute of Arthritis and 
Musculoskeletal and Skin 
Diseases (Bethesda, Mary
land), dat wil zeggen door 
de ‘Arthitis and Rheumatism 
Branch’ (Arb).

Recombinant-inteeltstammen
Recombinant inteelt (RI)stammen 
/B+F)")9'/0!11-'WX9'I=-2")'/#"",&$B9'
gevormd met de F2nakomelingen 
van een kruising tussen twee inteelt
stammen. Uitgaande van deze F2die
ren vinden er vervolgens ten minste 
20 generaties opeenvolgende broer x 
zusterparingen plaats. RIstammen 
die op een onafhankelijke, maar 
parallelle manier ontstaan zijn uit 
dezelfde ouderstammen worden teza
men een RIset of serie genoemd.
RIstammen worden aangeduid met 
een of twee hoofdletterige afkortin
gen van de beide ouderstammen, 
waarbij de stam die de moederdieren 
levert eerst genoteerd wordt. De af
kortingen van de ouderstammen wor
den gescheiden door een X zonder 
spaties. Alle stammen van een RIset 
krijgen serienummers, waarbij het er 
niet toe doet of de lijnen al dan niet 
op verschillende laboratoria gemaakt 
zijn. Neemt niet weg dat achter de 
naam van de set vaak de laboratori
umcodes geplaatst worden. De labo
ratoriumcodes worden voorafgegaan 
door een schuine streep (/). Indien 
de vaderouderstam op een cijfer 
eindigt, wordt een liggend streepje 
tussen dat cijfer en het serienummer 
geplaatst. Voorbeelden:
HXB/Ipcvset 
     Panel van recombinant

inteeltstammen ontstaan 
uit een kruising van SHR/
OlaIpcv ( ) en BNLx/Cub 
( )ratten. SHR/OlaIpcv 
en BNLx/Cub heeft men 
respectievelijk afgekort tot 
H en B. De serie van stam
men werd gemaakt door en 
gehouden bij het Institute of 
Physiology, Czech Academy 
=J'T7+")7",Y'Z-$$!Y'[,F"7<+S'
(Ipcv).

BXH/Cubset 
     Panel van recombinant

inteeltstammen ontstaan uit 
een kruising van BNLx/Cub 
( ) en SHR/OlaIpcv  
( )ratten. BNLx/Cub 
en SHR/OlaIpcv heeft men 
respectievelijk afgekort tot B 
en H. De serie van stammen 
werd gemaakt door en ge
houden bij de Charles Uni
versity, Institute of Biology 

and Medical Genetics, Praag, 
[,F"7<+S'/Q1G9:

HXB1, HXB2, HXB3, etc. 
     Recombinantinteeltstam

men uit de HXB/Ipcvset.
BXH2, BXH3, BXH5, etc. 
     Recombinantinteeltstam

men uit de BXH/Cubset.
CX815   Recombinantinteeltstam 

nummer 15 uit de CX8/Jset. 
Dit panel van recombinant
inteeltstammen is ontstaan 
uit een kruising van BALB/cJ  
( ) en C58/J ( )muizen. 
BALB/cJ en C58/J heeft men 
respectievelijk afgekort tot 
C en 8.

Recombinant-congene stammen
Een variatie op de RIstammen zijn 
de zogenaamde recombinant congene 
/NQ9',&$##")'/B+F)")9'/0!11-'WW9:'
Ook bij deze lijnen wordt uitgegaan 
van een kruising tussen twee in
teeltstammen (achtergrondstam x 
donorstam). Vervolgens worden ten 
minste twee achtereenvolgende ge
neraties teruggekruist op de achter
grondstam. De nakomelingen van de 
laatste terugkruising worden onderling 
gekruist voor het opzetten van een 
aantal parallel lopende inteeltlijnen. 
Een stam ontstaan uit twee terugkrui
singen, gevolgd door 14 generaties 
broer x zusterparingen zal volledig 
inteelt zijn. De aldus verkregen RC
inteeltstammen bevatten overwegend 
het genoom van de achtergrond
stam, doorspekt met homozygote 
segmenten van het genoom van de 
donorstam.

RC stammen worden als volgt weer
gegeven. Eerst wordt een hoofdlette
rige afkorting van de achtergrondstam 
gegeven, dan volgt een kleine c en 
aansluitend nog een hoofdletterige 
afkorting van de donorstam. De ver
schillende lijnen van een RCpanel 
krijgen serienummers. Indien de do
norstam op een cijfer eindigt, wordt 
een liggend streepje tussen dat cijfer 
en het serienummer geplaatst. Voor
beelden:
CcS/Demserie 
     Set van recombinantcon

gene stammen (muizen) 
met BALB/cHeA (C) als 
achtergrondstam en STS/A 
(S) als donorstam. De serie 
van stammen werd gemaakt 
door Peter Demant (Dem).

CcS1/Dem, CcS2/Dem,  
CcS3/Dem, etc. 
     Recombinantcongene stam

men uit de CcS/Demserie.
B6cC31/KccJ 
     Recombinantcongene stam 

nummer 1. Deze lijn is ont
staan uit de C57BL/6JTyrc23 
(B6) als achtergrondstam 

vervolg op volgende pagina >
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en C3H/HeJ (C3) als do
norstam. De stam werd ge
maakt op het Kimmel Can
cer Center, Thomas Jefferson 
University, Philadelphia (Kcc) 
en is thans in beheer bij The 
Jackson Laboratory (J).

Chromosoom-substitutie-
stammen
Bij de vorming van een chromosoom
substitutiestam – ook wel consome 
B+F)'/0!11-'W89'!")="#2'\'I=-2&']])'
chromosoom van een inteeltstam 
(de donorstam) in z’n geheel inge
kruist in het genoom van een andere 
inteeltstam (de gastheerstam). Een 
volledige set van chromosoomsubsti
tutiestammen bestaat bij de muis uit 
21 en bij de rat uit 22 stammen. Elke 
stam van zo’n set is ontstaan uit de
zelfde donor en gastheerstam, maar 
heeft wel een ander chromosoom van 
de gastheerstam dat vervangen is 
door het overeenkomstige chromo
soom van de donorstam.
Chromosoomsubstitutiestammen 
worden weergegeven met de vol
ledige naam van de gastheerstam. 
Deze wordt gevolgd door een lig
gend streepje () en de letters Chr 
(chromosoom). Vervolgens komt er 
eerst een spatie en dan een (Ara
bisch) cijfer dat betrekking heeft op 
het chromosoom dat ingekruist is. 
Het chromosoomnummer draagt een 
superscript bij zich: het stamsymbool, dat 
wil zeggen de verkorte notatie van de 
donorstam. Hierna komt een schuine 
streep, gevolgd door de laboratori
umregistratiecode van degene die de 
stam houdt of heeft gemaakt. Indien 
een aantal dieren van een consome 

lijn naar een ander instituut wordt 
overgebracht en daar als inteelt
stam verder wordt aangehouden, 
beschouwt men deze lijn als een sub
stam. Achter de notatie komt dan nog 
de laboratoriumregistratiecode van 
dat andere instituut.
C57BL/6JChr 19A/NaJ is bijvoorbeeld 
de notatie van een consome lijn die 
chromosoom 19 van de A/J (A) op 
een C57BL/6Jachtergrond bezit. De 
consome lijn werd gemaakt in het la
boratorium van Nadeau (Na). Enkele 
dieren van deze lijn zijn overgebracht 
naar het Jackson Laboratory (J), waar 
de lijn als inteeltstam verder wordt 
aangehouden.

Conplastische stammen
Q=)?B$,&+,7<"',&$##")'/0!11-'WC9'
zijn stammen waarbij de mitochon
2-+S)'($)'2"'!$,&<""-,&$#'("-($)
gen zijn door die van de donorstam. 
Conplastische stammen worden 
weergegeven met de volledige naam 
van de gastheerstam. Deze wordt 
gevolgd door een liggend streepje 
/.9'")'2"'B"&&"-,'#&'/#+&=7<=)2-+S)9:'
Vervolgens komt de naam van de 
donorstam in superscript. Voorbeelden:
C57BL/6mtBALB/c 
     Een muizenstam met het 

nucleaire genoom van de 
C57BL/6J en het mito
chondriale genoom van de 
BALB/c.

SHR/OlamtBN/Crl 
     Een rattenstam met het nu

cleaire genoom van de SHR/
Ola en het mitochondriale 
genoom van de BN/Crl.

Mate van inteelt
Desgewenst kan in de notatie het 
aantal achtereenvolgende broer x 
zusterparingen vermeld worden. 
Tussen haken wordt dan een F, ge
volgd door het aantal generaties, 
achter de naam van de inteeltstam 
geplaatst; bijvoorbeeld ACI/N(F159). 
Als de informatie over het totale aan
tal generaties ontbreekt, maar wel 
bekend is wat het minimum aantal 
recente generaties is, komt tussen 
haken na de F een vraagteken plus 

het aantal bekende achtereenvol
gende generaties van broer x zuster
paringen. Bijvoorbeeld C3H/HeJruf 
(F?+25). Het is ook mogelijk om bij 
een coisogene stam het aantal broer 
x zusterparingen vanaf het ontstaan 
van de mutatie kenbaar te maken. 
Voorbeeld:
BALB/cFoxn1nu(F110 + F23)   
      Na 110 generaties van broer 

x zusterparingen is bij 
de BALB/cinteeltstam de 
haarloze mutatie ontstaan. 
Ondertussen is deze mutatie 
al 23 generaties van broer 
x zusterparingen in stand 
gehouden.

Genetisch gemodi!ceerde  
muizen- en rattenlijnen
Zoals in de paragrafen ‘Coisogene 
stammen’ en ‘Gemengde inteelt
stammen’ valt te lezen is de naam
geving voor een lijn die ontstaan is 
2==-'!")"&+,7<"'#=2+07$&+"'#+22"B,'
de ESceltechniek behoorlijk com
plex. Dit geldt ook voor transgene 
B+F)")'/0!11-'WE9:'H""-'+)J=-#$&+"'
omtrent nomenclatuurregels van 
!")"&+,7<'!"#=2+07""-2"'B+F)")'+,'&"'
vinden in het artikel van Montoliu en 
Whitelaw (9) en op de website van 
Mouse Genome Informatics: http://
www.informatics.jax.org/mgihome/
nomen/gene.shtml#tim.

Outbred-kolonie
Er zijn dierexperimenten die uit
gevoerd worden met een niet
ingeteelde kolonie van muizen of 
ratten. Voor het in stand houden 
van zo’n kolonie mogen er dus geen 
paringen tussen verwante individuen 
plaatsvinden. Voor het selecteren 
van de fokdieren wordt daarom vaak 
gebruikgemaakt van een computer
programma. Zo’n stam wordt een 
randombredpopulatie genoemd. 
In een gesloten kolonie, die door 
middel van een randombreeding 
systeem (willekeurig foksysteem) in 
stand gehouden wordt, bedraagt de 
&=")$#"'($)'2"'+)&""B&7=SJ07+S)&'?"-'
generatie: 
^M'_'W6/U@m) + 1/(8Nv)

Figuur 12 
Chromosoom-substitutiestammen.

Figuur 13 Conplastische stam.
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Hierbij zijn Nm en Nv respectievelijk 
het aantal mannelijke en vrouwelijke 
fokdieren. Indien Nm'`'@v'2$)'+,'^M'
= 1/(2N), waarbij N het totale aantal 
fokdieren is. Wanneer een random
bredpopulatie gedurende ten minste 
vier generaties als een gesloten kolo
nie is aangehouden, kan deze kolonie 
aangeduid worden als een outbred
kolonie. Voorwaarde voor een out
bredkolonie is dat de toename van 
2"'+)&""B&7=SJ07+S)&')+"&'#""-'2$)'Wa'
per generatie bedraagt. 
De notatie van een outbredkolonie 
begint met een laboratoriumcode, 
dan komt er een dubbele punt (:) en 
aansluitend volgt de kolonieaandui
ding. De koloniecode bestaat uit een 
of meerdere hoofdletters en cijfers, 
maar begint altijd met een hoofdlet
ter. Indien de kolonie drager is van 
een (spontane) mutatie, komt er 
achter de notatie een liggend streepje 
() gevolgd door (cursief) het gen
symbool met daarbij het gemuteerde 
allel in superscript. Voorbeelden:
Tac:ICR
     Een ICR outbredkolonie van 

muizen aangehouden bij 
Taconis Farms, Inc.

NTac:SD  Een SD outbredkolonie 
van ratten aangehouden bij 
Taconis Farms, Inc., die af
komstig was van de National 
Institutes of Health (N) SD 
outbredkolonie.

Crl:CD1Foxn1nu 
     Een CD1 outbredkolonie 

van muizen aangehouden 
bij Charles River Laborato
ries. In deze CD1kolonie 
heeft een spontane mutatie 
plaatsgevonden en deze mu
tatie is vervolgens in stand 
gehouden. Het autosomale 
recessieve allel veroorzaakt 
haarloosheid en afwezig

Figuur 14 Complexe nomenclatuur van een knock-out en transgene muizenlijn.

heid van de thymus (Foxn1 
staat voor ‘forkhead box N1’ 
en nu is een afkorting van 
‘nude’, naaktheid).

Ten slotte
Het gebruik van correcte nomenclatuur 
voor het beschrijven van stammen, 
lijnen en kolonies van laboratorium
muizen en ratten is van essentieel 
belang voor de interpretatie en het ar
chiveren van experimentele gegevens 
van deze laboratoriumdieren. Het is 
niet voor niets dat het gebruik van de 
juiste nomenclatuur wordt aanbevolen 
in de zogenaamde ARRIVEguidelines 
(Animal Research: Reporting In Vivo 
Experiments) van het NC3Rs (National 
Q")&-"'J=-'&<"'N"?B$7"#")&Y'N"0)"
ment and Reduction of Animals in Re
search; http://www.nc3rs.org.uk/page.
asp?id=1357). In een tijd waar het 
delen van gegevens, metaanalyses 
van experimentele resultaten en ‘syste
matic reviews’ (10) steeds belangrijker 
wordt in wetenschappelijk onderzoek, 
kan het niet naleven van de nomencla
tuurregels en richtlijnen leiden tot ver
warring en in sommige gevallen zelfs 
tot fouten. Hopelijk draagt dit artikel 
eraan bij om dit te voorkomen.
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