Résumés non
techniques des projets
autorisés du troisième
trimestre 2020

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet

2020-Q3-001
Test de protection sur cobayes des vaccins à composante diphtérique (doses multiples et unique)

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique

31/07/2020

Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non)
et dans quel délai

Permanent (contrôle qualité)
Oui :
- Evaluation intermédiaire (milieu de projet) : 01/03/2023
- Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 31/10/2025

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Objectif du projet

Diphtérie - vaccins - vaccination pédiatrique protection
Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
Test réglementaire et production de routine
Oui
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé
ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, non
Non
utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues Ce test est réalisé dans le cadre du contrôle qualité effectué par les laboratoires de contrôle sur les vaccins à
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques usage humain. Le but de ce test est de vérifier que ces vaccins permettent d'induire, selon des critères
concernées) (1000 caractères maximum)
minimums, une immunité contre la diphtérie après leur injection.

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de découler Une garantie que les vaccins mis sur le marché se conforment à la législation en vigueur en terme de qualité et
de ce projet (quelles avancées de la la science pourraient-elles de sécurité.
être attendues ou comment les humains, les animaux ou les
plantes pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000 caractères
maximum)
Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Cobayes "Dunkin Hartley"
3000 cobayes/an

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont les Les animaux non suffisamment vaccinés et injectés avec la toxine diphtérique développeront différents
effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de gravité symptômes qui peuvent conduire à la mort. Cependant, les animaux présentant des signes de maladie (apathie,
probable ou attendu et le sort des animaux?
amaigrissment suite à un manque d'appétit, oedèmes, ...) seront précocement euthanasiés au cours de
l'expérience. Les animaux survivants sont euthanasiés en fin d'expérience.
Application des 3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Ce test est réalisé dans le cadre du contrôle qualité effectué par les laboratoires de contrôle sur les vaccins à
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et usage humain. Aucune méthode alternative n'utilisant pas d'animaux n'est actuellement disponible.
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne peuvent
être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le laboratoire se tient au courant des dernières recommandations afin de n'utiliser que le nombre optimal
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum d'animaux requis pour obtenir des résultats pertinents d'un point de vue scientifique. De plus, afin de réduire le
testing in vivo, des schémas de réduction (contrôle d'une quantité minimale de lots de vaccins) sont mis en
d'animaux est garantie
place afin d'utiliser le moins d'animaux possible. Ce système permet de réduire d'au moins 75% le nombre
d'animaux utilisés.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s)
modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu égard
aux objectifs scientifiques

Le cobaye est l'espèce recommandée par la Pharmacopée Européenne. Actuellement une méthode sérologique
sur souris est en cours de développement. A terme cette méthode permettra non seulement de réduire la
souffrance animale mais également de réduire le nombre d'animaux utilisés. En effet, le sang récupéré pourra
non seulement servir pour tester la protection contre la diphtérie mais également contre le tétanos et la
coqueluche (vaccins DTP).

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les Des "humane end-points" ont été mis en place de manière systématique afin de limiter la souffrance animale,
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, ce qui permet de les euthanasier précocement sans attendre une mort inévitable.
souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet

2020-Q3-002
L'infection des moutons par le virus de l'encéphalite à tique et le virus louping ill

14/08/2020
Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
du 01/10/2020 au 15/11/2020
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) Oui
et dans quel délai
Deux mois après la fin du projet : 31/01/2021
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Objectif du projet

TBEV, LIV, infection, tiques, moutons, symptômes, encéphalite, immunité
Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé
ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, non
utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues *Développement d’un modèle d’infection des moutons par les virus de l’encéphalite à tique
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques (TBEV) et le Louping ill (LIV)
concernées) (1000 caractères maximum)
*Etude de la pathogenèse (la neuropathogenèse en particulier) des virus TBEV et LIV en
analysant leur propagation dans le corps du mouton
*L’étude et la comparaison de la réponse immunitaire (innée, humorale et cellulaire) des
moutons aux virus TBEV et LIV afin d’obtenir plus d’informations quant à la variabilité de
susceptibilité des moutons aux deux virus
*Etude de l’immunité innée aux sites d’innoculation des virus
*Obtention de matériels de référence pour les tests de diagnostics
Quels sont les avantages potentiels susceptibles de découler
de ce projet (quelles avancées de la la science pourraientelles être attendues ou comment les humains, les animaux
ou les plantes pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000
caractères maximum)

Le TBEV et le LIV sont des virus zoonotiques proches génétiquement et transmis par les tiques.
La transmission du TBEV est également possible par l’ingestion de produits laitiers non
pasteurisés provenant de ruminants domestiques notamment le mouton. Celui-ci est un
réservoir et un hôte d'amplification du LIV. L'infection du mouton avec le TBEV et le LIV a des
issues complètement différentes. Le LIV évolue en une maladie neurologique associée à une
importante encéphalite alors que l'infection par le TBEV est dans la pluplart des cas
asymptomatique et passe inparçue, suggérant que la réponse immunitaire à ces virus est
différente. Lors de ce projet, des informations supplémentaires seront apportées sur base de
l'étude de la pathogenèse des virus TBEV et LIV et l'étude de l'immunité. Ceci permettrait des
avancées en matière de vaccination et bénificierait autant à l'animal qu'à l'homme. De plus, les
échantillons collectés serviront de matériels de référence dans les tests de diagnostic.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Moutons
62

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont La gravité attendue est considérée comme étant modérée. L'inoculation des virus TBEV et LIV
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de entrainerait un stress instantané qui peut être considéré comme modéré. L'infection par le TBEV
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?
chez les moutons est principalement asymptomatique et à évolution bénigne. A l'inverse, le LIV
peut causer une encéphalite chez le mouton. Néanmoins, les animaux seront euthanasiés dans
les 24h s'ils présentent des symptômes neurologiques sévères. Les examens cliniques et
l'échantillonnage se limitent à un suivi de symptômes, prise de température, prise de sang et des
prélèvements nasaux.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
L'étude de la pathogenèse vise à étudier les réponses systémiques à l'infection par le TBEV et le
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et LIV. Concernant l'étude de la réponse immunitaire innée, les réponses immunitaires in vivo
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne seront analysées sur les sites d'inoculations des virus. Pour ce faire, des biopsies cutanées
devront être effectuées après l'infection de l'animal par le TBEV ou le LIV et la salive de tiques
peuvent être utilisées
justifiant ainsi l'absence d'alternatives n'utilisant pas d'animaux.
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Pour l'étude de la pathogenèse, 1 animal contrôle, 2 animaux infectés par le TBEV et 2 infectés
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum par le LIV seront euthanasiés par point de temps. Un tel design experimental suffira pour suivre
dans le temps l'évolution dans les différents organes et a déjà été utilisé dans de précédentes
d'animaux est garantie
études. Aucune conclusion ne peut être tirée avec moins d'animaux et d'un point de vue
pratique, utiliser plus d'animaux est diffcilement faisable. Pour l'étude de l'immunité innée, 3
biopsies seront réalisées par point de temps et par inoculum pour permettre une comparision
statistiques entre les conditions.
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s)
modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu
égard aux objectifs scientifiques

Nos expériences visent à simuler une infection naturelle chez un hôte approprié. Le TBEV et le
LIV sont proches génétiquement et sont infectieux pour les animaux domestiques notamment le
mouton. Ce dernier représente un hôte réservoir du LIV mais semble être moins sensible à
l'encéphalite à tique. Des informations sur la réponse immunitaire des moutons à ces 2 virus qui
pourraient expliquer cette différence de susceptibilité sont peu disponibles. De plus, les
recherches similaires ont été principalement menées chez les souris qui diffèrent
immunologiquement des moutons.

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les L'administration d'un sédatif lors de l'échantillonnage ou de l'inoculation des virus entraînerait
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, plus de stress chez les animaux que le stress transitoire ressenti lors des manipulations surtout
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
que celles-ci seront effectuées par un personnel expérimenté. Les animaux souffrants de
symptômes neurologiques sévères seront euthanasiés dans les 24h.

2020-Q3-003

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet

Porcs sains maintenus comme donneurs de sang

03/08/2020
Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
4 ans. Date de début: aout 2020- Date de fin: juillet 2024
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) Non
et dans quel délai
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
porcs donneurs de sang, ponction sanguine,
Objectif du projet
Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé
ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, non
utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues Le sang collecté servira à la la réalisation de culture de cellules périphériques sanguines (PBMC),
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques aux mises au point de techniques de détection (contrôle négatif, cytométrie de flux,…), à une
concernées) (1000 caractères maximum)
production de contrôle négatif ou à toute autre manipulation de laboratoire.

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de découler Amélioration de nos méthodes de diagnostic (contrôles négatifs) et mise au point de nouvelle
de ce projet (quelles avancées de la la science pourraient- techniques (cytométrie en flux)
elles être attendues ou comment les humains, les animaux
ou les plantes pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000
caractères maximum)
Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?

porc domestique (Sus scrofa domesticus)
48

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont L'estimation du stresse est légère. Les porcs ne subiront qu’un stress léger au moment des prises
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de de sang qui seront réalisées 1-2 fois par semaine.
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
L'étude du Virus de la peste porcine africaine (virus étudié dans notre laboratoire) ne peut se
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et faire que sur cellule primaire extraite directement du sang de porc. Le maintien des animaux à
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne Machelen permet de garantir une qualité (absence de pathogènes enzootiques non désirés) qui
ne serait pas possible avec du sang prélevé dans des abattoirs.
peuvent être utilisées
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Un nombre minimum d'animaux est engagé, c’est-à-dire 4 animaux tout les 4 mois, mais si nous
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum adaperons le nombres de porcs en fonction de nos besoins. Par exemple, 2 au lieu de 4 porc
pendant 4 mois si nos besoin sont moindre.
d'animaux est garantie
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Le porc est l'espèce cible des maladies étudiés dans notre labortoire. L'autre cible est le sanglier,
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s) un animal sauvage et dangereux, qui nécessiterait d'être immobilisé et tranquillisé à chaque
modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu manipulation. De plus, des infrastructures spécifiques seraient nécessaires.
égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les les animaux sont suivis journalièrement et deux fois par jour par les soigneurs. Tout problème
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, sera immédiatement signalé aux vétérinaires de Machelen. (Laurent Mostin, Willem Van Campe)
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
Si nécessaire, selon le vétérinaire, une euthanasie éthique sera pratiquée.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-wetenschappelijke titel van het project

2020-Q3-004
JEV-IMMUNODIA

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie 24/08/2020
Projectduur (begin- en einddatum)
Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?
Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

01/10/2020 tot 15/11/2020
Ja, Binnen de 2 maanden na het geldigheidseind van het bio-ethiek dossier
31/01/2020
JEV, Varken, Immuniteit
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
ja
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700
karakters)
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Infectie van JEV in de mens is voornamelijk subklinisch, maar zal in 1 op 250 aanleiding geven
tot ernstige neurologische symptomen met een sterft tot 50% van de patiënten. In varkens
verloopt een JEV infectie asymptomatisch. Deze studie kan belangrijke elementen aan het licht
brengen die het asymptomatische verloop kunnen verklaren en zo dus ook de mens ten goed
komen. Verder zullen nieuwe fundamentele inzichten verworven worden door het bestuderen
van de innate immuniteit ter hoogte van de plaats van inoculatie, de huid en zal het effect van
muggenspeeksel onderzocht worden als mogelijk doelwit voor therapieën.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?
Wat is het maximale aantal dieren ?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van de
dieren ?

Varkens
32
De verwachte graad van ernst wordt beschouwd als matig. Een infectie met JEV bij varkens
heeft voornamelijk een mild verloop. Klinische symptomen zijn: temperatuursverhoging,
verminderde eetlust en verminderde mobiliteit. Staalnames beperken zich tot een aantal
bloednames per dier gedurende de loop van het experiment. Huidbiopten zullen pas genomen
worden na euthanasie. Inoculatie en vaccinatie van de varkens zal een kortstondige stress met
zich meebrengen die als matig kan beschouwd worden.

Application des3Rs
1. Replacement (1000 caractères maximum)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De pathogenese studie heeft als doel om systemische reacties op infectie met JEV te
bestuderen in de natuurlijke gastheer. Tijdens innate immune response studie zullen in vivo
immuunreacties ter hoogte van de plaats van inoculatie onderzocht worden. Hiervoor zullen
huidbiopten moeten genomen worden na infectie met JEV en speekselextract van de mug.
Dierloze alternatieven zijn er niet.

2. Reduction (1000 caractères maximum)
Door de studies betreffende de immuuncelinfiltratie in de hersenen en innate immuniteit te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum combineren wordt het aantal dieren in de controlegroep gereduceerd. Voor de innate
immuniteit worden 3 biopten per tijdstip en per inoculum voorzien. Dit is noodzakelijk om een
aantal dieren wordt gebruikt
niet-parametrische statistische vergelijking toe te laten. Om een trendanalyse van de
infiltrerende immuuncellen over de tijd toe te laten zijn 2 dieren per tijdstip voldoende.
3.Refinement (1000 caractères maximum)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Eerder gelijkaardig onderzoek met andere virussen werd grotendeels uitgevoerd in muizen.
Deze verschillen immunologisch echter sterk van varkens waardoor weinig inzichten over het
verloop van JEV infectie in varkens voorhanden zijn. Onze proeven hebben tot doel om een
natuurlijke infectie te simuleren in een relevante gastheer. Het toedienen van een
kalmeringsmiddel ten tijde van staalname of inoculatie zou meer stress veroorzaken bij de
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn) dieren dan de kortstondige stress ervaren tijdens de manipulaties. Het nemen van huidbiopten
zal na euthanasie gebeuren.
dieren te minimaliseren.

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet

2020-Q3-005
Mécanismes de virulence et de résistance aux traitements antibiotiques contre la tuberculose
26/08/2020

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Date de début: 01/09/2020
Durée du projet (date de début et de fin)
Date de fin: 31/08/2022
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) Oui , 2 mois après la fin du projet (31/10/2022)
et dans quel délai
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Objectif du projet

Tuberculose, Pathogénicité, Résistance aux antibiotiques
Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé
ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, non
utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues Les objectifs de ce projet sont d'améliorer notre compréhension des mécanismes associés avec
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques la pathogénicité des mycobactéries (qui causent la tuberculose) ainsi que d'étudier des
concernées) (1000 caractères maximum)
mécanismes associés à la capacité des mycobactéries de résister aux traitements antibiotiques.

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de découler
de ce projet (quelles avancées de la la science pourraientelles être attendues ou comment les humains, les animaux
ou les plantes pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000
caractères maximum)

La tuberculose est une maladie qui affecte plus que 10 million de personnes par année et qui
cause la mort de 1.5 million de individus. L'incidence de cas de tuberculose causée par des
souches résistantes aux antibiotiques disponibles est en augmentation. Des nouveaux
traitements sont nécessaire. Les voies moléculaires identifiées dans ce projet pourraient
constituer de nouvelles cibles pour développer de nouveaux médicaments antituberculeux.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Mus musculus
200

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont Le niveau de gravité attendu au maximum est de modéré. En effet, l’infection intra-trachéale par
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de des mycobactéries sera effectuée selon des protocoles connus et bien définis dans le laboratoire
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?
qui effectuera les expériences. Cet infection induit une inflammation pulmonaire transitoire suivi
d'un contrôle asymptomatique de l'infection. Cependant, une potentielle apparition de
symptômes tout au long de l'expérimentation sera évaluée en effectuant quotidiennement des
observations sur les animaux individuels. Des feuilles d'observation seront utilisées. Les animaux
seront pesés afin d'objectiver les signes de perte de poids éventuels. Des points limites sont
établis et les animaux seront euthanasiés en cas d'observation de symptomes et de signes
cliniques dépassant un niveau de gravité modéré.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Il n'existe actuellement aucun modèle in vitro permettant de reproduire des pathologies
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et complexes telles que les infections bactériennes impliquant de multiples facteurs cellulaires et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne moléculaire de l’hôte et de la bactérie, influencés par les facteurs de virulence de la bactérie
lorsque celle-ci subit différents stress in vivo (pression du système immunitaire, adaptation
peuvent être utilisées
nutritive, réduction en oxygène dans le macrophage, stress oxydatif intracellulaire, etc.).

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le nombre d'animaux utilisés est réduit au maximum et le nombre d'individus par groupe est
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum basé sur les nécessités et besoins scientifiques nécessaires à la reproductibilité des résultats et à
leur publication
d'animaux est garantie

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
La souris représente un modèle de choix pour l'étude de l'interaction hôte-pathogène dans le
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s) cadre des infections mycobactériennes. Ce modèle permet d'étudier le rôle de facteurs de
modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu virulence bactériens susceptibles d'influencer l'évolution de l'infection dans l'hôte.
égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les Les animaux sont observés individuellement et quotidiennement pour l'apparition de
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, symptômes. Des feuilles d'observation sont utilisées. Les animaux sont pesés afin d'objectiver
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
les signes de perte de poids éventuels. Des points limites sont établis et les animaux seront
euthanasiés en cas d'observation de symptomes et de signes cliniques dépassant un niveau de
gravité modéré.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-wetenschappelijke titel van het project

2020-Q3-006
Evaluatie van viraliteit van SPPV stammen via flanktitratie

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie

31/08/2020

Projectduur (begin- en einddatum)

14/09/2020 -30/12/2020

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Ja: 2 maanden na afloop van het project : 01/03/2021

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Doelstelling van het project

Schapenpokken, schapen, virulentie,flanktitratie

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit
dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Dit werk beoogt het evalueren van de virulentie van verschillend schapenpokken virus
veldstammen om 1/ onafhankelijk de werkzaamheid en veiligheid van schapenpokken vaccins
voor mogelijk gebruik in de EU te kunnen evalueren, 2/ als vergelijkende basis te dienen om
eigenschappen van veldstammen bij uitbraken van schapenpokken in Europa te evalueren, 3/
inzicht te verwerven over het infectie- en ziekteverloop om zo diagnostische middelen te
ontwikkelen, ter ondersteuning van ziektebestrijding en diergezondheid.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?
Wat is het maximale aantal dieren ?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van de
dieren ?

Diersoort: schapen (ovis aries)
Aantal dieren: 26
Infectie van schapen schapenpokkenvirus leidt tot ernstige ziekte gekenmerkt door koorts,
ontwikkeling van huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk ademhalingsstoornissen. In het
huidige werk wordt getracht de natuurlijke infectie na te bootsen.

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
ja
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de Sinds 2017 is er een significante opmars in de schapenpokken situatie richting Europa met
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of introductie in Griekenland. Vaccinatie is een beproefde methode ter bescherming tegen ziektes.
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 Dit project beoogt het evalueren van de virulentie van verschillende veldstammen en na te gaan
karakters)
welke stam het beste herhaalbaar infectie- en ziektebeeld - vergelijkbaar met hetgeen wordt
gezien bij natuurlijke infectie onder veldomstandigheden – induceert. Hierbij is het belangrijk
inzicht te krijgen in de infectiedosis die hiervoor nodig is. Hierdoor zullen vaccins in de toekomst
beter gevalueerd kunnen worden.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Momenteel is er geen
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken schapenpokkenvirussen.
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan
gebruikt worden.

andere

gevalideerd

proefdier

model

beschikbaar

voor

2. Réduction (1000 caractères maximum)
De keuze van het aantal dieren per groep is gebaseerd op richtlijnen van de Wereld
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum Diergezondheids Organisatie (The World Organisation for Animal Health, OIE, Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2019. Chapter 3.7.12 .Chapter Sheep and
aantal dieren wordt gebruikt
Goat Pox voor het uitvoeren van vaccin testen voor schapenpokkenvirus ) en op eigen data uit
vorige proeven met capripokken. De OIE beschrijft in de OIE Manual dat de Potency tests gebeurt
door de titer van een virulent challenge-virus op de flanken van gevaccineerde en gecontroleerde
dieren te vergelijken. Het resultaat wordt vergeleken op de flanken van ten minste drie
gevaccineerde dieren en drie controles. Aangezien de OIE voorschrijft om infectie op ten minste
drie dieren uit te voeren en aangezien het onderscheid tussen gevaccineerde dieren en controle
dieren meestal duidelijk is maar het onderscheid tussen verschillende virus stammen kleiner kan
zijn, hebben wij besloten om zes dieren per groep te nemen en zo het onderscheidend vermogen
tussen de groepen met verschillende schapenpokken virus stammen te verhogen.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Schapen zijn de natuurlijke gastheer voor schapenpokkenvirusses. Er is een dagelijkse en
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom individuele klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd worden zodanig dat de
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-017
Validatie van de in vivo specificiteit van specifieke nanobodies gericht tegen een
tumormerker relevant door fluorescentie-geleide chirurgie
28/08/2020
01/09/2020- 31/07/2022
ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

nanobodies, tumormerker, specifieke opname

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Fluorescentie beeldvorming kan gebruikt worden tijdens chirurgische ingrepen om ervoor
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke te zorgen dat de chirurg duidelijk ziet welk weefsel tumorweefsel is en dus volledig
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal weggehaald moet worden. Hiervoor moeten dus fluorescente contrastmiddelen
1000 karakters)
ontwikkeld worden die een specifieke tumormerker herkennen. Dergelijke contraststoffen
zijn in ontwikkeling. In dit project, willen we de specificteit van de meest belovende
contraststoffen aantonen in levende wezens.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ons doel is om de meest belovende fluorescente contraststof naar de patiënt te brengen
voor gebruik tijdens chirurgische kankeringrepen. Er wordt verwacht dat fluorescentiegeleide chirurgie tot betere uitkomsten leidt omdat in meer gevallen al het tumorweefsel
verwiijderd is. Hierdoor is de kans op herval lager waardoor de overlevingskansen voor
de patiënt stijgen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 30 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Bij deze muizen zullen we een kleine onderhuidse tumor boven de dij laten ontwikkelen.
Eens de tumor de gewenste grootte heeft, zal de fluorescente contraststof via de
staartvene geïnjecteerd worden. 1 uur na injectie, zullen de dieren een niet-invasieve
scan ondergaan waarna de dieren gedood zullen worden voor verdere analyses op hun
organen. Deze handelingen worden verwacht enkel mild ongemak te veroorzaken bij de
dieren. Bovendien worden alle handelingen (injectie, beeldvorming en doding) onder
verdoving uitgevoerd. De verwachte graad van ernst is dus mild.

De verdeling en het gedrag in het lichaam van de gebruikte contraststoffen is een van de
belangrijkste eigenschappen die dient gekend te zijn voor verdere ontwikkeling van de
technologie. Tot op heden is het niet mogelijk dit op een andere methode te
verwezenlijken, computer of proefbuistechnieken zijn nog niet in staat om de complexiteit
van levende wezens te modelleren.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een power analyse werd uitgevoerd om het nodige aantal dieren te bepalen per groep
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk zodanig dat statistisch relevante resultaten bekomen kunnen worden.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De fysiologie van muizen is vergelijkbaar met deze van de mens wat toelaat om de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en bekomen resultaten door te trekken naar de situatie bij de mens.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle experimentele handelingen zullen worden uitgevoerd onder verdoving om het
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ongemak/stress te minimaliseren.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

2020-Q3-018

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ontwikkeling van een nieuwe methode om paracetamol vergiftiging te behandelen
28/08/2020

01/10/2020 - 30/09/2024 (4 jaar)
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Connexine, pannexine, lever, ontsteking, nanobody

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Zoals in alle organen staan de cellen in de lever met elkaar in verbinding aan de hand
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke van celkanaaltjes. Deze celkanaaltjes blijken een belangrijke rol in ontsteking te spelen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal en zijn dus een mogelijks aangrijpinsgpunt voor nieuwe behandelingsmethoden. Meer
1000 karakters)
specifiek zouden stoffen die de opening van de desbetreffende celkanaaltjes remmen
aanzien kunnen worden als nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van
leverziekte. Dergelijke stoffen zullen geproduceerd en getest worden in het huidige
project.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Ontsteking ligt aan de basis van diverse acute en chronische ziektes in verschillende
orgaansystemen. Huidige behandelingen zijn meestal slechts symptomatisch. Dit project
vormt de basis voor nieuwe en doeltreffende behandelingsmethoden van ontstekingsgerelateerde ziektes, met focus op de lever.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen (mannelijk; C57BL/6)

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 198

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

De muizen worden gedurende 24 uur onderworpen aan overdosering aan paracetamol.
Sommige dieren zullen bijkomstig remmers van de celkanaaltjes toegediend krijgen. De
ernst van het ongemak wordt hierbij als matig ingeschat. Na 24 uur worden alle muizen
verdoofd door injectie van ketamine (75 mg/kg lichaamsgewicht)/xylazine (10 mg/kg
lichaamsgewicht) in de buik. Bloed- en leverstalen worden afgenomen van de verdoofde
dieren, waarbij zij sterven door bloedverlies.

Toepassing van de 3Vs
Het project is zodanig opgebouwd dat de remmers van de celkanaaltjes eerst in vitro
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te getest worden. Enkel deze stoffen die gunstig blijken te zijn, zullen verder in vivo getest
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze worden.
methode kan gebruikt worden.
Het aantal muizen dat gebruikt wordt is het strikte minimum dat praktisch en
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk wetenschappelijk verantwoord is. Daartoe werd beroep gedaan op een 'power analyse'.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Gezien muizen meer gevoelig zijn voor leverschade veroorzaakt door chemische stoffen
vergeleken met ratten, worden muizen gebruikt voor de in vivo experimenten in deze
studie. Alle dieren worden dagelijks gecontroleerd op gewicht, mobiliteit, hydratatie en
vachttoestand. De dieren worden verdoofd voor staalname en sterven tijdens de
verdoving door bloedverlies.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Dieren worden dagelijks opgevolgd, waarbij bovenstaande parameters geëvalueerd
zullen worden. Daarnaast wordt ook het welzijn van de dieren dagelijks getoetst via een
scoring omtrent uiterlijke kenmerken van welzijn, gedrag en gewicht. Indien de totale
score 5 of meer bedraagt, dan wordt het dier geëuthanaseerd door injectie van ketamine
(75 mg/kg lichaamsgewicht)/xylazine (10 mg/kg lichaamsgewicht) in de buik.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q3-019

Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Humane levercellen kunnen leverfunctie van muizen onderhouden
28/08/2020

01/09/2020 - 31/08/2021
Ja, een retrospectieve analyse zal worden uitgevoerd binnen de 6 maanden na afloop
van de aanvraag

leverfibrose, litteken, stellaatcellen, metabool syndroom, vetlever, leverregeneratie,
leverherstel
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Littekenvorming van de lever, of leverfibrose, blijft een belangrijk probleem vormen voor
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de gezondheidszorg wereldwijd. Tot op heden zijn er geen efficiënte therapieën tegen
leverfibrose. Wegnemen van de oorzaak van leverfibrose is tot op heden de enige
1000 karakters)
remedie maar is niet altijd mogelijk. Er is met andere woorden nood aan nieuwe
therapieën om leverfibrose te genezen. Centraal in leverfibrose staat de activatie van de
leverstellaatcel (LSC), een cel aanwezig in de lever die verantwoordelijk is voor
leverfibrose. Kennis over de LSC in mensen tijdens leverfibrose blijft tot op heden
beperkt. In dit project zullen we menselijke levercellen, waaronder LSC, transplanteren
onder het kapsel van de nier van muizen. Op deze manier kan nieuw leverweefsel zich
vormen onder het kapsel van de nier. Als deze initiële studie succesvol is, zal dit model
in de toekomst gebruikt worden om lever fibrose te induceren. Dit laat ons dat toe om de
menselijke LSC te onderzoeken.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

Het maken van een model met menselijke levercellen onder het nierkapsel is niet alleen
nuttig voor onderzoek van leverfibrose. Als dit model de menselijke leverfunctie kan
nabootsen, kan het ook gebruikt worden voor het testen van medicijnen of het
onderzoeken van andere levercellen die ook een rol spelen bij leverziekte.
Muizen

deze dieren 66

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of Voor de transplantatie zullen cellen geïnjecteerd worden onder het kapsel van de nier.
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is Dit vereist een kleine insnede in de buik van het dier. Tijdens de transplantatie zullen de
muizen verdoofd worden en pijnstilling krijgen voor, tijdens en na de transplantatie. Na
het lot van de dieren na het project?
de transplantatie volgen we deze muizen op gedurende 55 dagen waarin we het tijdstip
waarop de getransplanteerde cellen de leverfunctie kunnen overnemen, zullen bepalen.
Op het einde van het experiment worden alle dieren gedood om de getransplanteerde
cellen te onderzoeken. Gezien het hier gaat om experimenten met een insnede in de
buik, zullen de muizen een matige graad van ernst ondervinden.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Op heden bootsen de huidige proefbuis technieken het gedrag van menselijke LSC
onvoldoende na. De proefbuis zorgt er namelijk voor dat de menselijke LSC zich anders
gaat gedragen. Voor muis levercellen is het bewezen dat het transplanteren van deze
cellen in andere muizen resulteert in een natuurlijk gedrag van de getransplanteerde
cellen. Door het transplanteren van menselijke LSC kunnen we evaluaren of ook de
menselijke LSC hun natuurlijk gedrag gaan aannemen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk Het gaat hier om een voorbereidende studie, een statistische analyse is op dit moment
proefdieren gebruikt worden.
in het onderzoek niet mogelijk gezien het om een nieuw diermodel gaat. Daarom werd
het minimum aantal dieren gekozen dat vereist is om een goede analyse van de
getransplanteerde cellen te waarborgen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Wij kiezen voor muizen gezien het reeds gekend is dat het mogelijk is om menselijke
cellen in muizen te transplanteren. Ook het transplanteren van menselijke cellen onder
het nierkapsel werd reeds verricht. Met andere woorden weten we dat met het gebruik
van muizen, er een hogere kans is op het succesvol ontwikkelen van dit model.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren De dieren zullen verdoofd worden voor de operatie en pijnbestrijding ontvangen in de
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een periode net voor en net na de operatie. De uitvoerende onderzoekers hebben ervaring
met dit soort procedures en worden bijgeschoold op regelmatige basis. Het gedrag, de
minimum te beperken.
vacht en het lichaamsgewicht van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd. In hun
kooitjes krijgen de muizen nestmateriaal en knaaghoutjes om hun natuurlijk nestgedrag
mogelijk te maken. Moesten zich tekenen voordoen van een verminderde
levenskwaliteit of gezondheid, zullen de muizen gedood worden. Tekenen hiervan zijn
o.a. niet meer eten of drinken, trager bewegen en uitdroging.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

2020-Q3-020
In vitro onderzoek naar niet-alcoholische leververvetting, lever verbindweefseling en nietalcoholische leverontsteking
31-07-2020

01/08/2020-01/08/2022
ja binnen 2 maanden na de afloop datum

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

niet-alcoholische leververvetting, lever verbindweefseling, niet-alcoholische
leverontsteking,
Fundamenteel onderzoek
Doelstelling van het project
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Vandaag de dag groeit het aantal patiënten met lever verbindweefseling, nietwetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke alcoholische leververvetting en niet-alcoholische leverontsteking nog steeds en tot nu
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal toe is er geen medicatie beschikbaar die het ziekteproces goed kan remmen, stoppen
1000 karakters)
of terugdraaien. Om een goed idee te krijgen wat er gebeurd tijdens het ziekte proces
en hoe er hier met met nieuwe medicatie op in kan worden gespeeld ontwikkelen wij
een in vitro lever model met verschillende cellen uit de muis lever. Met behulp dit lever
model kunnen zowel leververbindweefseling als niet-alcoholische leververvetting en nietalcoholische leverontsteking nagebootst worden in het lab zodat er meerdere potentiele
medicaties kunnen worden getest. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe de
verschillende levercellen met elkaar communiceren tijdens het ziekte proces.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door middel van deze studie kunnen veel potentiele medicaties voor lever
verbindweefseling, niet-alcoholische leververvetting en niet-alcoholische leverontsteking
worden getest in het lab. Zo kan er beter geselecteerd worden voor nieuw ontwikkelde
medicaties die daarna op diermodellen kunnen worden getest, dit zal uiteindelijk het
aantal gebruikte proefdieren doen afnemen. Daarnaast zullen de in vitro modellen meer
inzicht geven in de communicatie tussen cellen tijdens het ziekteproces. Door deze
communicatie tussen cellen te blokeren met bepaalde medicatie zou eventueel ook het
ziekteproces kunnen remmen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 312

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

De graad van ernst die wordt toegekend aan dit project is mild. Muizenlevers zullen
gebruikt worden om cellen uit te verkrijgen hiervoor worden de muizen in totaal een
keer kort geïnjecteerd waarbij er geen negatieve effecten zijn en het dier kort daarna
wordt geëuthanaseerd. Daarnaast worden een aantal muizen muizen een keer
geïnjecteerd om acute leverziekten opwekken. De leverschade en de effecten daarvan
op het dier zullen kort zijn en de dieren worden daarna geëuthanaseerd.

Toepassing van de 3Vs
Er zijn op dit moment geen goede cellijnen beschikbaar om de functie van de lever en
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te ook de ziekteverschijnselen van de lever na te bootsen. Daarom zijn er tot op heden
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze nog steeds dieren nodig om de levercellen te verkrijgen.
methode kan gebruikt worden.
Een van de doelen van dit onderzoek is om een zo goed mogelijk in vitro model te
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig maken zodat potentiele medicatie eerst in het lab getest kan worden op werking voor
leververbindweefseling voordat het getest word op muizen. Indien bepaalde potentiele
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
medicatie in vitro niet lijkt te werken dan hoeft deze medicatie niet meer getest te
worden op diermodellen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen worden veel gebruikt voor het induceren van acute lever schade en
leververbindweefseling. Bijvoorbeeld, vaak worden muizen gebruikt voor het induceren
van acute leverschade door een overdosis van paracetamol omdat de leverschade die
ontstaat bij muizen erg veel lijkt op de leverschade bij mensen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

De handelingen die gedaan worden met de muizen zullen worden uitgevoerd door
ervaren werknemers, om de tijd zo kort mogelijk te houden waardoor ook de stress en
angst zo laag mogelijk zijn. Daarnaast worden de muizen onder warmte lampen gezet
om de staartvaten groter te laten worden zodat deze beter kunnen worden aangeprikt.

2020-Q3-021

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project

Kan lokale productie van PD-L1 blokkerende geneesmiddelen kankergroei stoppen?

Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

28/08/2020
01/09/2020 - 31/07/2022

Ja, binnen twee maand na afloop van het project

Kanker, antilichaam, remmende molecule
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie

Doelstelling van het project

ja
neen
neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Normaliter kan het immuunsysteem tumoren herkennen en vernietigen. Dit is soms niet
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke mogelijk omdat tumoren mechanismen ontwikkelen die de herkenning door het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal immuunsysteem voorkomen. Een van deze mechanismen bestaat uit het uitdrukken van
1000 karakters)
PD-L1 op tumorcellen, hetgeen voorkomt dat het immuunsysteem actief is tegen deze
cellen. Antilichamen die op PD-L1 binden zijn standaard in de kliniek en vertonen
impressionante effecten. Desalniettemin reageert de meerderheid van de patienten niet
op deze vorm van therapie, hetgeen gedeeltelijk te wijten is aan de manier van
toediening en het antilichaamformaat. We hebben recent een genetische aanpak
onderzocht voor het afleveren van verschillende antilichaamfragmenten die op PD-L1
binden en aangetoond dat deze de immuunonderdrukkende eigenschappen van PD-L1
opheffen. In deze studie willen we evalueren of lokale en continue aanmaak van deze
antilichaamfragmenten in de tumor de tumorgroei tegengaat en welk formaat hiervoor
het beste geschikt is.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Een aantal kankerpatienten heeft geen baat bij anti-PD-L1 antilichaam therapie. Dit
maakt het noodzakelijk om nieuwe geneesmiddelen met betere eigenschappen te
ontwikkelen en/of nieuwe aanleveringsroutes te evalueren. In deze studie zullen we de
effecten van verschillende antilichaamfragmenten bestuderen en inzichten over het
potentieel van genetische aflevering van antilichamen vergaren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 336

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Muizen worden geinjecteerd met tumorcellen die anti-PD-L1 antilichaamfragmenten
aanmaken. Vervolgens wordt de tumorgroei opgevolgd. Sinds er tumorcellen worden
geinjecteerd, wordt de graad van ernst als ernstig beschouwd. De dieren worden
gedood zodra ze vooropgestelde humane eindpunten bereiken.

De complexe interacties tussen immuuncellen en kankercellen kunnen onvoldoende in
vitro nagebootst worden. Daarom zijn proefdieren noodzakelijk om de beoogde
einddoelen te bekomen. Momenteel zijn er geen andere modellen beschikbaar die deze
studie mogelijk zouden maken.

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici
garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden blootgesteld aan de te onderzoeken
proefdieren gebruikt worden.
behandeling.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Studies over PD-L1 worden meestal in de muis uitgevoerd omdat de functie van het
molecuul vergelijkbaar is met die in de mens. Sinds onderzoek meestal in deze
dierensoort wordt uitgevoerd, is het belangrijk consistent te blijven om gegenereerde
data met de literatuur tevergelijken.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren gasanesthesie.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

2020-Q3-022

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het effect van metabolische inhibitoren (metformine en AZD3965) op tumor-infiltrerende immuuncellen.
31/07/2020

1/08/2020 - 31/07/2022
Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project.

Macrofagen - Metabolisme - Metformine - MCT1

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat macrofagen aanwezig in de tumor (TAM)
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke bijdragen tot tumorgroei en uitzaaiingen. Recent onderzoek in ons labo heeft aangetoond dat er
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal verschillende subtypes van TAM aanwezig zijn in de tumor. Bovendien konden we aantonen dat deze
1000 karakters)
subtypes van TAM een verschillende stofwisseling (metabolisme) vertonen, waarbij het protumorale
subtype een uitgesproken voorkeur vertoont voor een zuurstof-gemedieerd (oxidatief) metabolisme
waarvoor ondermeer lactaat (melkzuur) gebruikt wordt als voedingsbron. Lactaat vormt daarenboven
een belangrijk kenmerk van de tumor micro-omgeving. In dit poject willen we, voor het eerst, nagaan
wat er verandert in tumorontwikkeling alsook in de metabole en functionele eigenschappen van deze
TAM subtypes indien zuurstof-gemedieerd (oxidatief) metabolisme of opname van lactaat verhinderd
worden, gebruikmakend van de metabolische inhibitoren metformine en AZD3965 respectievelijk.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit onderzoek zou kunnen aantonen dat een zuurstof-gemedieerd (oxidatief) metabolisme en gebruik
van lactaat als voedingsbron onontbeerlijk zijn voor de pro-tumorale TAM activiteit. Bijgevolg zouden we
kunnen aantonen dat TAM metabolisme een mogelijk therapeutisch doelwit is voor toekomstige TAMgeabseerde kankertherapieën.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

1208 muizen

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De dieren worden ingespoten met kankercellen en zullen subcutane tumoren ontwikkelen. Het kan niet
uitgesloten worden dat deze muizen geen pijn hebben of lijden tijdens de volledige periode van
tumorgroei, vandaar dat hieraan een niveau van ernstige pijn en lijden wordt toegeschreven. Deze
muizen worden uiteindelijk geeuthaniseerd door middel van CO2 gas of nekdislocatie. Van zodra er
ernstige gezondheidsproblemen opgemerkt worden voor het beëindigen van het experiment en het
collecteren van tumoren zullen de dieren op humane wijze worden gedood door middel van CO2 gas of
nekdislocatie. Een deel van de muizen zal dagelijks oraal een metabolische inhibitor (AZD3965)
toegediend krijgen over een periode van 7 dagen. Hier wordt een een niveau van matige pijn en lijden
toegeschreven. Een andere groep van de muizen zal dagelijkse een metabolische inhibitor (metformine)
toegediend krijgen via injecties in de buikholte. Hier wordt een niveau van matige pijn en lijden
toegeschreven.

Aangezien we het effect van metabolische inhibitoren op tumor-geassocieerde macrofagen (TAMs)
willen bestuderen, is groei van de tumor in het levende lichaam van een muis (in vivo) een eerste
vereiste. Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze
studie mogelijk zouden maken. Bovendien zijn de pro-tumorale eigenschappen van TAMs aangetoond
en het best bestudeerd in muis.

De hoeveelheid muizen werd bepaald via Power analyse om het onnodig gebruik van dieren te
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk beperken als ook de statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze
wetenschappelijke experimenten.
proefdieren gebruikt worden.

Het gebruik van de muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en immuunreacties.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

De algemene gezondheidsstatus van de muizen tijdens de dierproef wordt van dichtbij opgevolgd door
de projectmanager. Bovendien wordt de muis dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de
werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen (zoals > 20%
gewichtsverlies en/of tumorvolume >1500mm3) worden de dieren gedood met CO2 of via nekdislocatie.
Voor het bepalen van de humane eindpunten wordt gebruik gemaakt van een score tabel.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-023
Ontrafelen van de impact van het depleteren of inhiberen van regulatoire T-cellen op
tumor groei en dendritische cell populaties
31/07/2020

01/08/2020 - 31/07/2024
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Kanker; dendritische cellen, regulatoire T-cellen, Behandeling

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Tumoren bestaan niet enkel uit kankercellen, maar ook allerlei gewone cellen, zoals
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke immuun cellen. Sommige van die immuun cellen kunnen door kankercellen corrupt
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal worden en zo tumorgroei bevorderen. Een celtype dat gekend is om de tumor mee te
1000 karakters)
helpen ontsnappen aan de vernietiging door ons immuunsysteem is de regulatoire Tcel(Treg). Wij hebben reeds ontdekt dat er 2 soorten Tregs zijn en hebben verschillende
antilichamen gevonden die deze cellen kunnen uitschakelen. Daarnaast hebben we in
het labo ook 2 soorten dendritische cellen (DCs) ontdekt die de tumor wel kunnen
aanvallen en indien ze toegediend worden als vaccin de tumorgroei kunnen
verminderen. Daarom willen we in dit project als eerste evalueren welk antilichaam het
best in staat is om de Tregs uit te schakelen. Als 2de willen we kijken hoe het
uitschakelen van deze Tregs de DCs kan beïnvloeden en eventueel hun functie nog kan
verbeteren zodat een vaccin met deze DCs de tumorgroei nog verder kan vertragen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met dit project zullen we verschillende nieuwe inzichten kunnen verwerven. (1) welke
therapie die regulatoire T-cellen verminderd of blokkeert het best zou gebruikt worden
voor behandeling van patiënten met kanker (2) het identificeren van de impact van het
verminderen of blokkeren van regulatoire T-cellen op de dendritische cellen. Deze
informatie zal kunnen gebruikt worden om te evalueren of het verminderen of blokkeren
van regulatoire T cellen als therapie kan gecombineerd worden met vaccinatie met
dendritische cellen om de tumor groei verder te verminderen in de patiënt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal van

deze

dieren 792 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met
kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit veroorzaakt tijdens de
inspuiting een licht lijden, maar dit ebt snel weg. De tumor zorgt zelf niet voor pijn, maar
kan voornamelijk zorgen voor een licht verhinderde mobiliteit. Enkel wanneer tumoren
groter dan 1000 mm3 zijn geeft dit aanleiding tot ernstig leiden, maar dit gebeurt enkel in
de laatste dagen van het experiment. De muizen zullen daarom opgevolgd worden en
de tumorgrootte zal opgemeten worden om de 2 à 3 dagen of elke dag indien de
tumoren groter dan 1000 mm3 zijn. Aan het einde van het experiment of indien ze
onnodig veel pijn ondervinden, zullen de dieren worden geuthanaseerd via cervicale
disolcatie of graduele blootstelling aan CO2

Een tumor is een heel complex met verschillende celtypes die aanwezig zijn. Dit is
momenteel nog niet na te bootsen in een dierloos systeem voor zowel de complexiteit
van regulatoire T-cellen als de dendritische cellen. Hierdoor is het gebruik van dierloze
methodes nog niet mogelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door enerzijds via vorige
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimenten te bepalen hoeveel muizen nodig zijn om dendritische cellen te isoleren uit
een tumor en anderzijds door een power analyse uit te voeren om het minimale aantal
proefdieren gebruikt worden.
muizen te bepalen. Indien 1 experiment geen positief resultaat geeft, dan zullen de
opeenvolgende experimenten niet uitgevoerd worden. Zo wordt het onnodige gebruik
van dieren verminderd. Verder worden de muizen in dit project gebruikt om zowel
therapeutische effecten evalueren als basisonderzoek uit te voeren waardoor de muizen
maximaal benut worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen zijn een diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan dat
van de mens en dat reeds uitgebreid bestudeerd werd. Vooral in tumoronderzoek is dit
van groot belang, omdat een tumor bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen,
zoals immuuncellen die interageren. Deze complexe interacties zijn momenteel echter
nog niet reproduceerbaar in proefbuisjes. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig
om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een menselijke situatie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig
zouden lijden dat bepaalde eindpunten (vooraf bepaalde indicaties om te vermijden dat
onnodige pijn zou ondervonden worden) bereikt worden, dan zullen ze onmiddellijk
gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-024
Onderzoek naar het verschil in functie van dendritische cellen gestimuleerd met het
molecule Ftl3L.
31/07/2020

4 jaar (01/08/2020 - 31/07/2024)
Ja. De volledige analyse van de resultaten zal voltooid worden binnen de vier weken na
het einde van het experiment.

Kanker, immuuntherapie, immuuncellen, dendritische cellen, vaccinatie,

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In dit project willen we de mogelijkheden nagaan van een vaccinatie tegen borstkanker
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke met behulp van één bepaald type immuuncel namelijk dendritische cellen, verkregen uit
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal deze tumoren. Op deze manier willen we aantonen dat kanker succesvol kan worden
1000 karakters)
bestreden met cellen van het eigen immuunsysteem. Om het aantal muizen waarvan we
de dendritische cellen verkrijgen drastisch te reduceren zullen we de recruitering van
dendritische cellen in de donormuizen verhogen door het molecule Flt3L toe te dienen
aan de donormiuzen. We zullen de muizen die gevaccineerd werden met dendritische
cellen uit deze behandelde muizen vergelijken met de dendritische cellen die geïsoleerd
zijn uit onbehandelde muizen. Indien de resultaten gelijk zijn, kunnen we dit molecule
verder gebruiken in toekomstige vaccinaties zonder een groot aantal muizen te moeten
gebruiken.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Uit dit onderzoek zal niet alleen duidelijk worden dat muizen succesvol kunnen worden
behandeld tegen kanker aan de hand van vaccinaties met lichaamseigen immuuncellen,
maar ook dat we het aantal muizen waarvan we de dendritische cellen isoleren drastisch
kunnen verlagen. Hierdoor kunnen we op een meer ethische manier tewerkgaan en het
lijden van grote aantallen dieren beperken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mus musculus

Wat is het maximaal aantal van
(opgesplitst per soort)?

deze dieren 608

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen zullen worden geïnjecteerd met muis borstkankercellen die vergelijkbaar zijn
met borstkankercellen in mensen. Het voorkomen van de tumor en de implicaties voor
de gezondheid die daarmee gepaard gaan, lieten ons beslissen om de hoogste
ernstigheidsgraad te kiezen in deze experimenten. De proefdieren zullen op het einde
van het experiment worden opgeofferd aangezien deze enkel voor dit tumorgroei model
kunnen worden gebruikt. Andere experimenten zouden worden vertekend door de
aanwezigheid van kankercellen.

Met het oog op dit onderzoeksproject kunnen geen alternatieve methodes zonder
proefdieren worden gekozen, aangezien onderzoek op de interactie tussen
immuuncellen (waaronder dendritische cellen) en kankercellen in de tumor een in vivo
model vereist. Daarenboven zou een in vitro studie dat het werkingsmechanisme van
dendritische cellen bestudeerd ook een bron van levende dendritische cellen vereisen,
i.e. een zoogdier. Het in vivo gebruik van het muis zoogdiermodel in dit project kan
worden verklaard door de graad van overeenkomst tussen de werking van het
immuunsysteem van muizen en mensen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
In dit project worden er enkel dieren gebruikt om de statische significantie van de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimenten te garanderen, bevestigd met het programma G*Power. Er wordt hier een
nieuwe manier aangeboden om het aantal proefdieren te verminderen door het gebruik
proefdieren gebruikt worden.
van het molecule Flt3L dat de hoeveelheid dendritische cellen in de tumoren kan
verhogen en resulteert in het verminderen van de hoeveelheid donormuizen. Hier gaan
we na of we dezelfde vaccinaties kunnen blijven uitvoeren met de toevoeging van het
molecule zonder dat het een negatieve invloed heeft op de werking van de dendritische
cellen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het in vivo gebruik van het muis zoogdiermodel in dit project kan worden verklaard door
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en de graad van overeenkomst tussen de werking van het immuunsysteem van muizen en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is mensen.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Het lijden van de dieren in dit tumormodel kan niet worden verzacht door pijnstillende
middelen aangezien deze biologisch actieve bestanddelen kunnen interageren met het
immuunsysteem en vertekende resultaten kunnen geven. Wel wordt het lijden verzacht
door de ruime (382x220mm) omgeving te verrijken met 'happy mats',
schuilmogelijkheden en voldoende bedding materiaal. Daarnaast worden de dieren elke
dag gecontroleerd op welzijn en wordt eten en drinken in voldoende mate verstrekt. Elke
week worden de kooien ververst alsook het overgebleven eten en de drinkfles.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Projectnummer van de Ethische Commissie
Wetenschappelijke titel van het project
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-025
20-220-20
Evaluate if the prophylactic and therapeutic vaccination with cDCs can decrease MC38
tumor growth
Evalueren of prophylactische en therapeutische vaccinatie met cDCs de tumor groei van
MC38 kan verminderen
31/07/2020

01/08/2020 - 31/07/2024
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Kanker; dendritische cellen, Darmkanker, vaccinatie

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Er werd reeds aangetoond in een muis borstkanker model dat zowel vaccinatie met
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke dendritische cellen voor de injectie van de tumor (prophylactisch) en na de injectie van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de tumor (therapeutisch) de tumor groei kan verminderen. Dit terwijl in een longkanker
1000 karakters)
en huidkanker model de vaccinatie enkel de tumor groei kan reduceren wanneer dit
prophylactisch geïnjecteerd wordt. Een karakteristiek van deze borstkankertumoren is
dat ze veel DNA mutaties hebben en hierdoor vermoedelijk meer gevoelig zijn voor
vaccinatie met dendritische cellen net zoals voor immunotherapie. Daarom is het 1ste
doel van dit project om te evalueren of in het MC38 darmkanker model dat ook veel
mutaties heeft, therapeutische vaccinatie met dendritische cellen ook de tumor groei kan
verminderen. Daarnaast is het ook nog niet aangetoond dat prophylactische vaccinatie
de tumor groei kan verminderen in een model van darmkanker en willen we dit met dit
project ook aantonen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Momenteel wordt er onderzocht of dendritische cel vaccinatie kan gebruikt worden in de
behandeling van borstkanker patienten. Indien de resultaten van deze studie positief zijn
zou dit de basis kunnen vormen om dit ook te evalueren in darmkanker. Daarnaast door
te evalueren of therapeutische DC vaccinatie ook de tumor groei kan reduceren in een
2de tumor model met een hoog aantal DNA mutaties kan verder onderzocht worden of
het aantal DNA mutaties een rol kan spelen in de effectiveit van de DC vaccinatie. Dit is
een parameter die momenteel ook wordt geevalueerd in patienten voor immunotherapie
en zo zou dit eventueel ook een belangrijke parameter zijn voor het selecteren van
patienten voor vaccinatie met dendritische cellen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal van

deze

dieren 364 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met
kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit veroorzaakt tijdens de
inspuiting een licht lijden, maar dit ebt snel weg. De tumor zorgt zelf niet voor pijn, maar
kan voornamelijk zorgen voor een licht verhinderde mobiliteit. Enkel wanneer tumoren
groter dan 1000 mm3 zijn geeft dit aanleiding tot ernstig leiden, maar dit gebeurt enkel in
de laatste dagen van het experiment. De muizen zullen daarom opgevolgd worden en
de tumorgrootte zal opgemeten worden om de 2 à 3 dagen of elke dag indien de
tumoren groter dan 1000 mm3 zijn. Aan het einde van het experiment of indien ze
onnodig veel pijn ondervinden, zullen de dieren worden geuthanaseerd via cervicale
disolcatie of graduele blootstelling aan CO2

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Een tumor is een heel complex met verschillende celtypes die aanwezig zijn. Dit is
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te momenteel nog niet na te bootsen in een dierloos systeem voor de complexiteitvan de
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze dendritische cellen. Hierdoor is het gebruik van dierloze methodes nog niet mogelijk.
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door een power analyse uit te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk voeren om het minimale aantal muizen te bepalen die nodig zijn om significante
verschillen te detecteren. Verder, indien 1 experiment geen positief resultaat geeft, dan
proefdieren gebruikt worden.
zullen de opeenvolgende experimenten niet uitgevoerd worden. Zo wordt het onnodige
gebruik van dieren verminderd.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen zijn een diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan dat
van de mens en dat reeds uitgebreid bestudeerd werd. Vooral in tumoronderzoek is dit
van groot belang, omdat een tumor bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen,
zoals immuuncellen die interageren. Deze complexe interacties zijn momenteel echter
nog niet reproduceerbaar in proefbuisjes. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig
om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een menselijke situatie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig
zouden lijden dat bepaalde eindpunten (vooraf bepaalde indicaties om te vermijden dat
onnodige pijn zou ondervonden worden) bereikt worden, dan zullen ze onmiddellijk
gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-026
Studie naar het mechanisme waarmee immuuncellen in de hersenen terugkeren na een
kortstondige verwijdering van deze cellen.
31/07/2020

1/08/2020- 1/08/2024
Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project.

Hersenen, grens regio's, circumventriculaire organen, macrofagen, depletie, repopulatie

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de De hersenen bestaan uit verschillende delen. Sommige van deze regio's zijn
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gekenmerkt door een verhoogd contact met de rest van het lichaam doormiddel van het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bloed. Dit is het geval voor zowel de grensregio's als kleine organen die men terugvindt
1000 karakters)
rondom de holtes binnenin de hersenen. Beide regio's bevatten verschillende witte
bloedcellen waaronder macrofagen die in dit project bestudeerd worden. Tot op heden
zijn vele aspecten van macrofagen in deze regio's niet bestudeerd. In dit project
proberen we fundamentele inzichten te verkrijgen in de manier waarop deze cellen hun
aantallen onderhouden. Daarom zullen we deze cellen verwijderen uit de grensregio's
en vervolgens bestuderen we via welk mechanisme deze cellen terugkeren.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit project situeert zich in het wetenschappelijke veld van de neuro-immunologie. Dit
veld heeft de voorbije jaren veel aandacht verkregen doordat het betrokken is bij
verschillende hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose.
Er is aangetoond dat hersenmacrofagen hier een rol in kunnen spelen. Toch is er over
deze cellen nog weinig geweten en zeker over macrofagen in de grenzen van de
hersenen. Met dit project beogen wij fundamentele kennis te vergaren over deze cellen
in gezonde muizen. Deze fundamentele kennis kan dan op termijn gebruikt worden in
verder onderzoek op ziektemodellen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze dieren 116

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De negatieve effecten op de muizen zijn in dit project van een matige graad. Een deel
van de muizen zal drie maal een injectie krijgen onder verdoving. Voor een ander deel
van de muizen is de ernstgraad mild. Deze muizen zullen enkel voedsel krijgen die
ervoor zorgt dat macrofagen verwijderd worden. Voorgaande studies die gebruik maken
van deze techniek voor het verwijderen van andere macrofagen hebben geen negatieve
effecten waargenomen met betrekking tot het gedrag of de fysieke toestand van de
muizen. De muizen zullen aan het einde van de experimenten gedood worden zodat de
verschillende grenzen van de hersenen kunnen bestudeerd worden.

De alternatieven die geboden worden spitsen zich toe op het meten van schadelijkheid
op weefsels en op het testen van bepaalde behandelingen. Aangezien dit onderzoek
beoogt om fundamentele kennis te vergaren over macrofagen in de grenzen van de
hersenen en in de kleine organen die men terugvindt rondom de holtes binnenin de
hersenen, is het cruciaal om deze cellen te bestuderen in hun natuurlijke omgeving waar
zij blootgesteld worden aan weefselspecifieke factoren. Het gebruik van een muis is dus
noodzakelijk.

Het aantal muizen dat voor dit project gebruikt zal worden werd bepaald door middel van
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische methoden en betreft het minimaal aantal dieren nodig om waardevolle
resultaten te bekomen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

De beschikbaarheid van muizen die genetische veranderingen hebben ondergaan is
cruciaal voor dit onderzoek en zal ons in staat stellen om fundamentele kennis te
vergaren over het immuunsysteem in de hersenen. De muis is het enige organisme
waarvoor zulke muizen die genetische veranderingen hebben ondergaan beschikbaar
zijn.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Er wordt steeds getracht om het ongemak van de dieren zoveel mogelijk te verkleinen.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren Zo worden de dieren tijdens de toediening van onderhuidse injecties ten alle tijden
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een verdoofd teneinde stress en ongemak bij de dieren te minimaliseren.
minimum te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-027
Het evalueren of bepaalde immuuncellen van chirurgisch verwijderde tumoren gebruikt
kunnen worden als behandeling om nieuwe of verdere tumorgroei tegen te gaan.
28/08/2020

01/09/2020 - 01/03/2021
Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maanden na afloop van
het project.

Kanker, immunotherapie, dendritische cellen, vaccinatie

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Longkanker en -melanoma zijn de 2 meest vastgestelde kankertypes in de wereld. In
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke beide gevallen is een operatie de beste behandeling voor patiënten. Echter is kanker
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal zeer gevaarlijk als het terugkeert, waar in feite 9 van de 10 kankergerelateerde
1000 karakters)
sterftegevallen geassocieerd is met het terugkeren of verspreiden van de kanker in het
lichaam. Ons immuunsysteem is een extreem krachtig instrument dat ons vrij van ziekte
houdt, maar is ook bekwaam in het bestrijden van onze eigen kanker. Daarom zouden
we graag een specifieke immuuncel isoleren uit operationeel verwijderde tumoren, en het
terugbrengen naar het lichaam, zodat deze cel het immuunsysteem kan leren om de
kanker te bestrijden wanneer het zou terugkomen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het grootste voordeel van dit project is dat, indien succesvol, het duidelijk zal
demonstreren dat het gebruik van immuuncellen, geïsoleerd uit tumoren, een betere
immuunrespons kan genereren in muizen. De resultaten die we verkrijgen, kunnen dan
gebruikt worden als verantwoording dat deze therapie ook in mensen mogelijk
toepasbaar is. Dit kan hopelijk de mensen helpen om langer te overleven nadat er initieel
kanker werd vastgesteld.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal van

deze

dieren 40

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De gebruikte proefdieren zullen onderhuids worden geïnjecteerd met cellen van de LLC
(Lewis Lung Carcinoma) of B16 (melanoom) kankercel. Door het groeien van tumoren
onder de huid en de bijkomende gevolgen voor het welzijn van de muizen, beslissen we
om de hoogste ernstigheidsgraad te kiezen in deze experimenten. Alle dieren zullen op
het einde van het experiment op een humane manier opgeofferd worden. De
aanwezigheid van een onderhuidse tumor en de bijkomende immuunreactie zorgen
ervoor dat deze dieren niet in andere experimenten gebruikt kunnen worden.

Het gehele systeem van het dier is vereist, door de combinatie van verschillende
therapieën waarmee we de muizen zullen behandelen. Jammer genoeg is het niet
mogelijk om de gehele complexiteit van een levend dier in model te brengen, waardoor
we een muismodel moeten gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De hoeveelheid aan nodige proefdieren werd bepaald met behulp van statistische
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk analyses gebaseerd op voorgaande data.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Opdat we resultaten zouden bekomen die een weerspiegeling zijn voor het menselijke
immuunsysteem, moeten we gebruik maken van een proefdiermodel met een
immuunsysteem gelijkaardig aan dat van mensen. De anti-tumorale immuunrespons van
muizen is al grondig onderzocht en wordt gelijkaardig bevonden aan de anti-tumorale
immuunrespons in mens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Er worden geen pijnstillende middelen gebruikt, daar deze biologisch actieve
bestanddelen bevatten die kunnen interageren met het immuunsysteem en vertekende
resultaten geven. Een ruime (382x220mm) omgeving wordt voorzien verrijkt met
nestmateriaal, schuilmogelijkheden en voldoende zaagmeel. Het welzijn wordt elke dag
gecontroleerd en genoeg eten en drinken verstrekt. Ketamine (100 mg/kg) en xylazine
(10mg/kg) worden geïnjecteerd voor de chirurgische ingreep en oogdruppels worden
toegediend tijdens de ingreep. Als de tumoren >1500mm³ worden, worden de muizen op
een humane manier gedood.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

2020-Q3-028
PILOOTSTUDIE: B cel diversiteit onderzoeken in verschillende longkanker
tumormodellen
31/07/2020

01/08/2020-31/07/2024
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kanker; Tumor; B cellen; Long

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie

ja
neen
neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Tumoren bestaan niet enkel uit kankercellen, maar ook uit allerlei gewone cellen, zoals
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke immuuncellen. Sommige immuuncellen kunnen door kankercellen corrupt worden en zo
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal de tumorgroei bevorden. Andere bevechten de tumor. B cellen zijn een type
1000 karakters)
immuuncellen waarover nog niet veel gekend is binnen vaste tumoren. Met dit project
wensen we te ontrafelen welke types B cellen er bestaan en wat hun functie is binnen de
tumor. Momenteel werken we met longtumoren die onderhuids gegroeid worden omdat
dit heel wat voordelen met zich meebrengt - zoals de gemakkelijke opvolging van
tumorgroei. We willen echter ook bepalen wat de invloed is van een natuurlijke
omgeving - in dit geval de long - op B cellen en hun diversiteit.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Door een betere karakterisering van B cellen binnen de tumor zal onderzoek naar hun
rol binnen de tumorontwikkeling fors versneld worden. Het is van cruciaal belang om te
begrijpen wat er zich afspeelt in een tumor alvorens deze te bevechten. Hierdoor komen
hopelijk interessante doelwitten naar voren voor kanker(immuun)therapie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 52 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Tijdens het in spuiten van de kankercellen worden de muizen verdoofd. Deze muizen
ontwikkelen een longtumor, een vitaal orgaan. Het kan niet uitgesloten worden dat deze
muizen pijn hebben of lijden tijdens de periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een
graad van ernstig wordt toegeschreven. Alle muizen worden op het einde van dit project
geëuthanaseerd op vaste tijdspunten.

Toepassing van de 3Vs
Het is cruciaal om eerst te bepalen hoe B cellen zich 'natuurlijk' gedragen in de tumor
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te alvorens over te stappen op dierloze methoden. Er is momenteel immers nog geen
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze alternatieve methode die de tumoromgeving zo goed kan benaderen.
methode kan gebruikt worden.

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door het minimum aantal muizen te
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gebruiken waarmee statistische tests kunnen uitgevoerd worden. Zo wordt het onnodige
gebruik van dieren verminderd.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen zijn een diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan dat
van de mens en dat reeds uitgebreid bestudeerd werd. Vooral in tumoronderzoek is dit
van groot belang, omdat een tumor bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen,
zoals immuuncellen die interageren. Deze complexe interacties zijn momenteel echter
nog niet reproduceerbaar in proefbuisjes. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig
om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een menselijke situatie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig
zouden lijden dat bepaalde eindpunten (vooraf bepaalde indicaties om te vermijden dat
onnodige pijn zou ondervonden worden) bereikt worden, dan zullen ze onmiddellijk
gedood worden. Daarnaast worden de dieren verdoofd alvorens de kanker cellen
worden ingespoten, om zo hun lijden te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-029
Karakterisering van een specifieke soort witte bloedcellen in de hersenen tijdens en na
genezing van een parasitaire infectie.
28/08/2020

28/08/2020 - 27/08/2022
Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maanden na afloop van
het project.

Hersenen, parasiet, macrofagen, ziekte, genezing

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de De hersenen bevatten -net zoals alle andere organen in het lichaam- witte bloedcellen en
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke in ons labo werd reeds veel onderzoek gedaan naar deze cellen in de hersenen van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal gezonde muizen. Uit dat onderzoek bleek een specieke soort van die witte bloedcellen
1000 karakters)
zeer bijzonder en deze werd verder uitgebreid bestudeerd (in gezonde muizen). Wij
menen echter, dat de eigenschappen van die cellen kunnen wijzigen naargelang de
condities; daarom willen wij met dit project nagaan hoe hun eigenschappen wijzigen in
zieke muizen (geïnfecteerd met een parasiet die de hersenen binnendringt) en in muizen
die genezen zijn van die ziekte.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Wij beogen met ons onderzoek verschillende tot op heden onbekende aspecten van een
specifieke soort witte bloedcellen in de hersenen aan het licht te brengen. Bijgevolg
zullen wij met dit onderzoek een nuttige bijdrage leveren aan de wetenschappelijke
gemeenschap in het algemeen. Bovendien zullen de resultaten van ons onderzoek
mogelijks vertaald kunnen worden naar andere hersenaandoeningen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 64

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen worden in de buikholte ingespoten met parasieten, die zich verspreiden over
het hele lichaam van de muis. Het is moeilijk in te schatten of de muizen tijdens de
volledige duur van de infectie pijn hebben of lijden; we schatten de negatieve effecte
daarom maximaal op een 'ernstige' graad. Een deel van de muizen zullen in een laat
stadium van de infectie (vooraleer ze duidelijk zichtbaar lijden) een anti-parasiet
behandeling toegediend krijgen, waarna ze terug gezond worden. Alle muizen zullen
uiteindelijk gedood worden door middel van een overdosis aan verdovende middelen,
waarna hun hersenen verder zullen worden onderzocht.

Gezien we specifieke witte bloedcellen in de hersenen willen bestuderen in zieke muizen
en in muizen die genezen zijn van de ziekte, bieden alternatieve methoden geen
alternatief. Proefbuismethoden zijn namelijk tot op vandaag niet voldoende ontwikkeld
om complexe systemen zoals ons immuunsysteem, de hersenen en de weg die de
parasiet naar de hersenen volgt na te bootsen. Computermodellen bieden ook geen
alternatief, gezien de variabelen in de interactie tussen parasiet, immuunsysteem,
hersenen en medicijn nog niet volledig gekend zijn. Daarom is een infectie in muizen
vereist.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke
experimenten, werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op eigen
proefdieren gebruikt worden.
voorgaande data, reeds gepubliceerd onderzoek en statistische analyses (na overleg
met statisticus).

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Ingeteelde muizenstammen bieden het voordeel dat parasiet (en medicijn) injecties op
een betrouwbare wijze een infectie (en genezing) induceren. Genetisch gemodificeerde
muizenstammen laten toe de werking van het immuunsysteem beter te onderzoeken.
Bovendien is de muis wat betreft zijn immuunsysteem en immuunresponsen zeer
vergelijkbaar met de mens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Vooraleer de muizen geinjecteerd worden met tamoxifen zullen ze worden verdoofd om
pijn en ongemak te minimaliseren. Gezien we het effect van een ziekte en de genezing
ervan willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst ziek worden, wat
onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. We benadrukken
echter dat het welzijn en de gezondheidsstatus van de muizen nauw zullen worden
opgevolgd en mochten er toch duidelijke tekenen van gezondheidsproblemen optreden
ten gevolgde van de infectie, de experimenten zullen worden gestaakt.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q3-030

Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Onderzoek naar het gebruik van een anti-CCR8 antilichaam als nieuwe kankertherapie.
25/09/2020

01/10/2020-31/09/2024
Ja, binnen de twee maand na afloop van het project.

Kankertherapie, longkanker, CCR8, immuuntherapie, regulatorische T cellen

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Longkanker is een ziekte met een hoge prevalentie, mortaliteit en een slechte respons op
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke immunotherapieën. Voorgaande data heeft aangetoond dat deze slechte respons op
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal immunotherapieën te wijten is aan de aanwezigheid van immunosuppressieve cellen
1000 karakters)
zoals regulatorische T cellen (Tregs). Voorgaand onderzoek heeft CCR8 geïdentificeerd
als een merker specifiek voor deze pro-tumorale Tregs. Wij hebben dan ook antilichamen
geproduceerd die specifiek aan deze pro-tumorale Tregs kunnen binden en ervoor
zorgen dat deze cellen uit de tumor verwijderd worden. We wensen deze twee
verschillende anti-CCR8 antilichamen te testen als monotherapie en in combinatie met
een bestaande immunotherapie (anti-PD1).
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig
zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

In dit project willen we informatie verzamelen die kan bijdragen tot de validatie en
verfijning van CCR8-gerichte immunotherapie. Het uiteindelijke voordeel is dat deze
immunotherapie dan kan toegepast worden op kankerpatiënten waar tot op heden geen
effectieve kankertherapieën voor beschikbaar waren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 120 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

De gebruikte proefdieren zullen subcutaan worden geïnjecteerd met cellen van de LLCOVA (Lewis Lung Carcinoma - Ovalbumin) kankercellijn. Het laten groeien van tumoren
onder de huid tot een volume >1000mm3 en de bijkomende gevolgen voor het welzijn
van de muizen, lieten ons beslissen om de hoogste ernstigheidsgraad te kiezen in deze
experimenten. Alle dieren die een humaan eindpunt bereiken zullen op het einde van het
experiment worden opgeofferd. Alle overige dieren worden opgeofferd na 8 weken
tumorgroei.

Toepassing van de 3Vs
De complexiteit van het immuunsysteem en de bijkomende immuuncel vs. kanker-cel
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te interacties in de tumor microomgeving kunnen niet benaderd worden door het gebruik
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze van niet-dierlijke systemen. Hier is een in vivo model voor vereist.
methode kan gebruikt worden.

De hoeveelheid aan nodige proefdieren werd bepaald met behulp van statistische
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk analyses (G*Power/R statistics) gebaseerd op voorgaande data.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Opdat we resultaten zouden bekomen die representatief zijn voor het menselijke
immuunsysteem, moeten we gebruik maken van een proefdiermodel met een
immuunsysteem gelijkaardig aan dat van mensen. De anti-tumorale immuunrespons van
muizen is al grondig onderzocht en wordt voldoende gelijkaardig bevonden aan de antitumorale immuunrespons in mens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

De muizen worden voorzien met een ruime (382x220mm) omgeving die werd verrijkt met
nestmateriaal, schuilmogelijkheden en voldoende bedding materiaal. Daarenboven wordt
het welzijn van de dieren elke dag gecontroleerd en worden eten en drinken in voldoende
mate verstrekt. Wanneer de muizen een totale score van meer dan 5 of een score van 3
binnen een categorie van de 'welfare diary score sheet' bereiken, zullen de muizen
worden geeuthanaseerd.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-031
Het onderzoeken van de verschillen van immuuncellen (dendritische cellen) bij
longkanker
25/09/2020

01/10/2020 - 01/10/2023
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

kanker, longkanker, immunologie, dendritische cellen

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Ondanks de recente
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke verbeteringen in de therapie blijft het resultaat voor de meeste patiënten relatief slecht in
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal veel kankertypes. Daarom is het dringend noodzakelijk om nieuwe therapeutische
1000 karakters)
benaderingen te ontwikkelen. Dendritische cellen (DCs) zijn essentieel voor het initiëren
van het doden van kankercellen en er is een intensief onderzoek om te begrijpen hoe we
deze cellen voor therapeutische doeleinden zouden kunnen gebruiken. Het is inmiddels
bekend dat de injectie van bepaalde soorten DCs het aantal sterfgevallen door kanker
kan verhogen en de kans op het opnieuw verschijnen van kanker en de verspreiding
ervan naar andere organen kan verminderen. Op dit moment weten we nog steeds niet
wat de mechanismen zijn, hoe DC-vaccinatie werkt. Het doel van onze studie is te
begrijpen hoe DC-vaccinatie de groei en uitzaaiing van tumoren vermindert met behulp
van verschillende tumormodellen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen De uitkomst van dit project kan naast (1) het vergroten van onze fundamentele kennis
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke mogelijk (2) leiden tot translationele studies en een nieuwe therapiebenadering.
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig
zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 187 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Tijdens dit onderzoek worden verschillende soorten muizenkankercellen onder de huid
van muizen geïnjecteerd. De installatie en de tumorgroei veroorzaken geen
noemenswaardige pijn. We zullen een kleine operatie uitvoeren wanneer we de tumoren
onder narcose verwijderen. Na het verwijderen van de tumor worden de muizen
geïnjecteerd door de tumorcellen om de metastase na te bootsen. Verwacht wordt dat de
meerderheid van de manipulatie een matig effect/ongemak voor de muizen zal
veroorzaken. Bij tekenen van ernstige ademhalingsmoeilijkheden zullen de muizen
worden geëuthanaseerd.

Tumoren zijn een zeer complexe massa van abnormaal weefsel, met verschillende
celtypen die constant met elkaar communiceren en elkaar beïnvloeden. Momenteel kan
deze complexiteit niet worden nagebootst in een diervrij systeem. Daarom is het gebruik
van methoden zonder dieren nog niet mogelijk.

Het aantal muizen dat nodig was om ons onderzoek uit te voeren, werd geschat op basis
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk van eerdere onderzoeken. We hebben verschillende methoden toegepast om het aantal
muizen te verminderen. Indien de resultaten niet veelbelovend zijn, zullen er geen
proefdieren gebruikt worden.
vervolgexperimenten worden uitgevoerd.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Laboratoriummuizen zijn een veelgebruikt model voor kankeronderzoek. Muizen hebben
een vergelijkbaar immuunsysteem als mensen, wat belangrijk is voor kankeronderzoek.
Bovendien zijn muis-tumormodellen in staat om de complexiteit van menselijke tumoren
na te bootsen wat momenteel niet mogelijk is in diervrije systemen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het welzijn van dieren wordt continu in de gaten gehouden en in het geval van tekenen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren van ernstige angst of pijn zullen muizen worden gedood om onnodig lijden te voorkomen.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-032
Onderzoeken van de impact van het verlagen van de anti-CCR8 dosis op de regulatoire
T-cellen en tumor groei in 2 verschillende tumor modellen
31/07/2020

01/09/2020 - 31/08/2024
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Kanker, regulatoire T-cellen, Behandeling

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Tumoren bestaan niet enkel uit kankercellen, maar ook allerlei gewone cellen, zoals
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke immuun cellen. Sommige van die immuuncellen kunnen door kankercellen corrupt
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal worden en zo tumorgroei bevorderen. Een celtype dat gekend is om de tumor mee te
1000 karakters)
helpen ontsnappen aan de vernietiging door ons immuunsysteem is de regulatoire Tcel(Treg). Wij hebben reeds ontdekt dat het uitroeien van deze Tregs met een antiCCR8 antilichaam de tumorgroei kan verminderen wanneer toegediend aan een
bepaalde dosis, maar tot nu toe is het nog niet gekend of een lagere dosis hetzelfde
effect kan hebben op de regulatoire T-cellen en de tumorgroei. Daarom willen we in dit
project nagaan of een verlaging van de anti-CCR8 dosis hetzelfde effect heeft op de
regulatoire T-cellen en de tumorgroei. Hierbij zullen we 2 nieuwe types anti-CCR8
antilichamen gebruiken waarvan een antibody de Tregs enkel uitroeit terwijl het andere
antilichaam de cellen uitroeit en de receptor blokkeert.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Met dit project zullen we verschillende nieuwe inzichten kunnen verwerven. (1) welke
impact een verlaging van de dosis van de 2 verschillende anti-CCR8 antibodies heeft op
tumorgroei (2) welke impact een verlaging van de dosis van de 2 verschillende antiCCR8 antibodies heeft op de regulatoire T-cellen (3) de relatie bepalen tussen dosis, het
aantal regulatoire T-cellen en de tumorgroei. Meer algemeen zullen deze experimenten
bijdragen tot het ontwikkelen van meer kennis rond de anti-CCR8 antibodies als
kankertherapie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal van

deze

dieren 448 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met
kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit veroorzaakt tijdens de
inspuiting een licht lijden, maar dit ebt snel weg. De tumor zorgt zelf niet voor pijn, maar
kan voornamelijk zorgen voor een licht verhinderde mobiliteit. Enkel wanneer tumoren
groter dan 1000 mm3 zijn geeft dit aanleiding tot ernstig leiden, maar dit gebeurt enkel in
de laatste dagen van het experiment. De muizen zullen daarom opgevolgd worden en
de tumorgrootte zal opgemeten worden om de 2 à 3 dagen of elke dag indien de
tumoren groter dan 1000 mm3 zijn. Aan het einde van het experiment of indien ze
onnodig veel pijn ondervinden, zullen de dieren worden geuthanaseerd via cervicale
disolcatie of graduele blootstelling aan CO2

Een tumor is een heel complex met verschillende celtypes die aanwezig zijn. Dit is
momenteel nog niet na te bootsen in een dierloos systeem voor zowel de complexiteit
van regulatoire T-cellen als de dendritische cellen. Hierdoor is het gebruik van dierloze
methodes nog niet mogelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door enerzijds via vorige
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimenten te bepalen hoeveel muizen nodig zijn om dendritische cellen te isoleren uit
een tumor en anderzijds door een power analyse uit te voeren om het minimale aantal
proefdieren gebruikt worden.
muizen te bepalen. Indien 1 experiment geen positief resultaat geeft, dan zullen de
opeenvolgende experimenten niet uitgevoerd worden. Zo wordt het onnodige gebruik
van dieren verminderd. Verder worden de muizen in dit project gebruikt om zowel
therapeutische effecten evalueren als basisonderzoek uit te voeren waardoor de muizen
maximaal benut worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen zijn een diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan dat
van de mens en dat reeds uitgebreid bestudeerd werd. Vooral in tumoronderzoek is dit
van groot belang, omdat een tumor bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen,
zoals immuuncellen die interageren. Deze complexe interacties zijn momenteel echter
nog niet reproduceerbaar in proefbuisjes. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig
om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een menselijke situatie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig
zouden lijden dat bepaalde eindpunten (vooraf bepaalde indicaties om te vermijden dat
onnodige pijn zou ondervonden worden) bereikt worden, dan zullen ze onmiddellijk
gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische
samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-033
Bepaling van de in vivo vrijzetting van een dermorphin afgeleide uit hydrogels op basis
van peptiden voor vertraagde medicijnafgifte
31/07/2020

1/08/2020 - 31/07/2020
ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Peptide gebaseerde hydrogelen, vertraagde medicijnafgifte, nucleaire beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Hydrogelen waarin een medicijn verpakt zit, zorgen voor een vertraagde medicijnafgifte
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke als ze onderhuids geïnjecteerd worden. Dit heeft als gevolg dat er bv maar een injectie
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1 keer per week nodig is, waardoor de dagelijkse inname van bv pijnbestrijdende
1000 karakters)
geneesmiddelen vermeden worden. Dit heeft grote voordelen voor de patiënt. Dit
project heeft tot doel om de in vivo vrijzetting van een dermorphine afgeleide te testen
vanuit 2 veelbelovende hydrogelen. De dermorphine afgeleide is gekozen als
geneesmiddel omwille van structuur (o.a. lengte) en de ladingen. De uitkomst van dit
experiment zal worden vergeleken met 2 voorgaande experimenten (dezelfde
hydrogelen, maar andere geneesmiddelen geïncorporeerd) en geeft als dusdanig de
mogelijkheid om de invloed van de eigenschappen van het geneesmiddel op het hele
systeem te bepalen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

De peptide hydrogelen (= gelen met geneesmiddel(en) geïncorporeerd in de gel die
zorgt voor een vertraagde vrijstelling van het geneesmiddel, aangezien deze moet
migreren doorheen de gel) zijn een veelbelovende toepassing, aangezien ze zorgen
voor stabiele en langdurige geneesmiddelenconcentraties in het bloed, in tegenstelling
tot de dagelijkse inname van bv. tabletten waarbij piek-en dalconcentraties in het bloed
worden waargenomen. Deze piek-en dalconcentraties kunnen nadelige gevolgen
hebben (bv. nevenwerkingen op de piekconcentratie, maar ook bv. doorbraakpijnen op
de dalconcentratie). Dankzij de stabiele geneesmiddelenconcentraties met hydrogelen
zullen deze nevenwerkingen en doorbraakpijnen niet optreden. Ook de patiëntentrouw
zal stijgen, aangezien patiënten slechts een (+/-) wekelijkse injectie moeten krijgen en
geen dagelijkse. Hierdoor zullen ze ook minder snel een toediening vergeten of
overslaan.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 9 muizen
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De dieren ondergaan 1 onderhuidse injectie en worden vervolgens opgevolgd via een
niet ingrijpende beeldvorming (max 10 scans). Deze handelingen worden verwacht
enkel mild ongemak te veroorzaken bij de dieren. Bovendien worden alle handelingen
(injectie, beeldvorming en doding) onder verdoving uitgevoerd. De verwachte graad
van ernst is dus mild.

Vooraleer deze in vivo (in dieren) experimenten worden uitgevoerd zijn er talloze in
vitro (in proefbuizen) experimenten gedaan, die meer informatie hebben gegeven over
de in vitro eigenschappen van de hydrogelen. Alleen de veiligste en meest belovende
hydrogelen worden verder getest in proefdieren. In vivo experimenten zijn absoluut
noodzakelijk vooraleer te testen in mensen, aangezien in vitro de complexe in vivo
situatie niet volledig kan nabootsen. Het uiteindelijke doel is wel om een verband te
kunnen aantonen tussen de in vitro en de in vivo resultaten.

Het minimum aantal dieren per groep wordt gebruikt om de variatie in resultaten tussen
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig de dieren te kunnen onderzoeken en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden (in
dit geval 3 muizen per groep).
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken voor de studie van deze
producten, waarbij de resultaten relevant blijven voor het nemen van besluiten in de
mens. Bovendien, al het voorafgaande werk in verband met dit project werd uitgevoerd
in muizen, waardoor we vorige experimenten kunnen vergelijken met voorgestelde
experimenten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle procedures zullen uitgevoerd worden onder verdoving, waardoor de muizen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren beperkt ongemak zullen ondervinden. Verder zullen de muizen dagelijks opgevolgd en
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een verzorgd worden door getrained personeel.
minimum te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-034
Evaluatie op basis van een relevante cellijn van een molecule die gericht is tegen een
membraaneiwit op kankercellen voor de beeldvorming en behandeling van kanker.
10/09/2020

10/09/2020-31/08/2023
Ja, twee maanden na einddatum

Radiotherapie, kankertherapie, beeldvorming

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Met dit project willen we een eiwit verder onderzoeken die in staat is om op een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke speciefieke manier te binden aan de oppervlakte van de cellen in de omgeving van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal kankercellen. De kankercellen hebben deze cellen nodig om te kunnen overleven. Het is
1000 karakters)
de bedoeling dat deze eiwitten therapeutisch radioactieve elementen naar deze kankerondersteundende-cellen brengen om zo de tumor specifiek schade toe te brengen. Met
dit experiment willen we het reeds geselecteerde eiwit verder karakteriseren in een
relevant muismodel met een relevante tumor cellijn en het therapeutisch vermogen
samen met de correcte dosis verder onderzoeken.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het eiwit toont potentieel om in de toekomst (5-15 jaar) bij te dragen aan een beter
welzijn en een betere overleving van kankerpatienten. Het geselecteerde eiwit in deze
studie is reeds grondig onderzocht op labo-schaal en verdere dierenproeven zullen
leiden tot nieuwe inzichten in het therapeutisch vermogen en mogelijk gebruik van dit
eiwit in beeldvorming alsook een betere interpretatie van de alreeds bekomen
resultaten. Dit zou er voor zorgen dat we de therapie nog beter kunnen afstemmen op
de patient en zo gepersonaliseerde kankertherapie mogelijk maken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze dieren 252 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De verwachte negatieve effecten zullen herleid worden tot een minimum. Alle
experimentele handelingen, nl. het inspuiten van tumorcellen, het inspuiten van een
eiwit die een radioactief element draagt, alsook de opvolging van hun welzijn gebeurt
altijd onder verdoving. De dieren worden na afloop van het project op een ethisch
verantwoorde wijze opgeofferd en niet hergebruikt voor andere doeleinden.

In de eerste fase van het project heeft men gebruik gemaakt van dierloze proeven
(onderzoek op relevante kankercellen) om het medisch potentieel van het eiwit te testen
en te bepalen. Echter wanneer een eiwit zijn medisch potentieel bewezen heeft op
celniveau, dient men verder te gaan naar de volgende fase in het project. Deze fase
omvat het onderzoek naar de opname van een eiwit in de verschillende organen en
weefsels in het lichaam alsook de studie naar het vermogen om de hoeveelheid
tumorcellen te verminderen in een lichaam. Hiervoor is een levend organisme als
onderzoeksmodel nodig.

De hoeveelheid muizen die nodig zijn per experiment wordt gedefinieerd volgens een
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gestandardiseerd proces, waarbij het laagst mogelijk aantal dieren gebruikt wordt
waarbij statistisch relevante resultaten verkregen kunnen worden. Deze statistisch
proefdieren gebruikt worden.
relevante resultaten zijn nodig om in een later stadium het product als mogelijke
kankertherapie of als hulpmiddel bij beeldvorming nodig voor de diagnose van kanker
verder te kunnen onderzoeken in de patient.

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de karakeristieken van dit
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en eiwit te evalueren, waarbij het nog relevant blijft voor vertaling naar de menselijke
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is situatie.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Alle dieren worden na aankomst in het labo verzorgd door de dierenverzorger en hun
welzijn wordt nagekeken door de betrokken onderzoekers. Aangezien alle experimenten
altijd onder verdoving gebeuren, wordt het lijden van de dieren tot een minimum
beperkt. Tijdens het verloop van het experiment, zullen de kooien van de dieren verrijkt
worden met kartonnen huisjes, nestmateriaal en houten stokken. De dieren zullen enkel
gemanipuleerd worden als dit nodig is voor het experiment, hiernaast zullen zij een
rustige aangepaste dag/nacht cyclus ondervinden zonder menselijke verstoring.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q3-035

Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Eerste demonstratie van in vivo real-time fluorescentie-levensduur beeldvorming
31/07/2020

01/08/2020.- 31/07/2022
ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Fluorescentie levensduur beeldvorming, fluorescentie-geleide chirurgie, fluorescente
contraststoffen
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Conventionele fluorescentie beeldvorming is gebaseerd op de detectie van fluorescent
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke licht uitgezonden door een fluorescente contraststof. Deze techniek is zijn intrede aan
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal het vinden tijdens chirurgische ingrepen daar het tot accuratere en completere
1000 karakters)
tumorchirurgie kan leiden. Als alternatief op deze conventionele manier van detectie,
kan ook de levensduur van het uitgezonden fluorescent licht bepaald worden. Dit heeft
als voordeel dat de finale beelden veel specifieker zouden moeten zijn (minder
irrelevante signalen), maar ook dat er nieuwe informatie over moleculaire en ziekte
processen in het lichaam nu in beeld gebracht zouden kunnen worden. Dit project heeft
tot doel om de proof-of-concept aan te leveren dat een nieuw, revolutionaire
fluorescentie-levensduur camera systeem inderdaad hiertoe in staat is.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het camera-systeem werd ontwikkeld met oog op medische toepassingen. In eerste
instantie zal het gebruikt worden tijdens chirurgische ingrepen waarbij het de chirurg zal
helpen om tumorletsels vollediger weg te snijden. Dit zal uiteindelijk leiden tot een
hogere overlevingskansen voor de patiënt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 9 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Bij deze muizen zullen we een middelgrote onderhuidse tumor boven de dij laten
ontwikkelen. Eens de tumor de gewenste grootte heeft, zal een fluorescente contraststof
via de staartvene geïnjecteerd worden. Op 4 tijdspunten na injectie (over 48h), zullen de
dieren kort onder een niet-invasieve fluroescentie camera geplaatst worden (max 30 min
per scan). Na het laatste tijdspunt zullen de dieren gedood worden. Deze handelingen
worden verwacht matig ongemak te veroorzaken bij de dieren. Bovendien worden alle
handelingen (injectie, beeldvorming en doding) onder verdoving uitgevoerd.

Na uitgebreide karakterisering van de nieuwe fluorescentie-camera mbv fantomen,
willen we nu aantonen dat fluroescentie-levensduur beeldvorming de conventiële
fluroescentiebeeldvormingtechnieken overstijgt door aan te tonen dat het de nietspecifieke signalen kan onderscheiden van specifieke tumorsignalen. Daar de
fluorescentie levensduur van een fluorescente contraststof enorm afhankelijk van de
biologishe omgeving waarin het zich bevindt, kan dit enkel in levende wezens
aangetoond worden.

De aanvraag betreft een pilootstudie. Het minimum aantal dieren per groep wordt
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gebruikt om variabiliteit tussen dieren te kunnen onderzoeken en de onderzoeksvraag te
kunnen beantwoorden.
proefdieren gebruikt worden.

Muizen zijn de laagst beschikbare soort die de fysiologie van de mens op voldoende
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en wijze nabootsen.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle experimentele handelingen zullen worden uitgevoerd onder verdoving om het
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ongemak/stress te minimaliseren.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-036
Evaluatie van de lichaamsdistributie van fluorescente of radiogemerkte moleculen
ontwikkeld aan de hand van een nieuwe methode.
28/08/2020

01/09/2020-31/08/2025
Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen de twee maand na einddatum.

Veelzijdige techniek, beeldvorming, tumor opname

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Moleculaire contraststoffen zijn contraststoffen die gebruikt worden om via medische
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke beeldvorming (nucleaire of fluorescentie beeldvorming) informatie over ziekten te
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal verkrijgen op het niveau van cellen en moleculen. Recent werd er een nieuwe en meer
1000 karakters)
efficiente methode ontwikkeld om moleculaire contraststoffen te maken. In dit project
onderzoeken we de invloed van deze nieuwe methode op de lichaamsdistributie van
contraststoffen. Hiermee willen we nagaan of deze nieuwe methode relevant is voor de
verdere ontwikkeling van klinisch gebruikte moleculaire contraststoffen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig
zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Het project onderzoekt de relevantie van een nieuwe methode die toelaat om op een
snelle en efficiënte manier moleculaire contraststoffen te produceren. Als de verkregen
resultaten succesvol blijken, kunnen we deze technologie verder gaan implementeren
voor de productie van een hele reeks moleculaire contraststoffen bedoeld voor klinisch
gebruik. .

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 123 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen zullen een kleine onderhuidse tumor ontwikkelen bovenaan de rug. Dit zal
geen effect hebben op hun mobiliteit, noch op hun eten en drinken. Bovendien zullen alle
experimentele handelingen, namelijk het inspuiten van tumorcellen, het inspuiten van de
contraststoffen, alsook de niet-invasieve beeldvorming altijd onder verdoving gebeuren.
Ook de bloedafnames op verschillende tijdspunten zullen onder verdoving gebeuren
maar dit zorgt toch voor een matig ongemak. Daarmee komt de verwachte graad van
ernst over heel het project op matig. De dieren zullen op het einde van het experiment
opgeofferd worden door middel van een nek dislocatie om de organen en weefsels buiten
het lichaam verder te onderzoeken.

Dit project heeft tot doel om de lichaamsdistributie en tumoropname van contraststoffen
geproduceerd aan de hand van een nieuwe methode te bestuderen aangezien dit tot
vandaag nog niet gekend is. Hiervoor is echter een levend organisme nodig aangezien er
nog geen dierloze methoden bestaan die dit kunnen voorspellen. Vooraleer deze
experimenten uitgevoerd worden, worden de nieuwe contraststoffen uitvoerig getest en
gevalideerd met behulp van dierloze proeven.

We beperken ons tot het minimaal aantal dieren dat nodig is om de variatie binnen een
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk groep te kunnen bepalen alsook de betrouwbaarheid van de experimenten te kunnen
garanderen.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de lichaamsdistributie van
de nieuwe contraststoffen te evalueren waarbij het nog relevant blijft voor vertaling naar
de menselijke situatie. Met andere woorden, het gebruik van muizen voor de gekozen
experimenten maakt het mogelijk om een sterk onderbouwde beargumentering te geven
om deze techniek ooit te kunnen toepassen in de kliniek.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Alle dieren worden na aankomst in het animalarium gehuisvest in individueel
geventileerde kooien verrijkt met kartonnen huisjes, nestmateriaal en knaag- en
kauwstokjes en worden dagelijks verzorgd door de dierenverzorgers. Tijdens de
experimenten wordt hun welzijn dagelijks nagekeken door de betrokken onderzoekers.
Alle experimenten gebeuren onder verdoving, waardoor het lijden van de dieren tot een
minimum beperkt wordt.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-037
Evaluatie op basis van twee relevante cellijn van een molecule die gericht is tegen een
membraaneiwit op kankercellen voor de beeldvorming en behandeling van kanker.
25/09/2020

01/10/2020-31/09/2021
Ja, twee maanden na einddatum

Radiotherapie, kankertherapie, beeldvorming, Nanobodies

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Met dit project willen we een antilichaam-fragment verder onderzoeken die in staat is om
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke op een speciefieke manier te binden aan de oppervlakte van de cellen in de omgeving
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal van kankercellen. De kankercellen hebben deze cellen nodig om te kunnen overleven.
1000 karakters)
Het is de bedoeling dat deze eiwitten therapeutisch radioactieve elementen naar deze
kanker-ondersteundende-cellen brengen om zo de tumor specifiek schade toe te
brengen. Met dit experiment willen we het reeds geselecteerde eiwit verder
karakteriseren in een relevant muismodellen met twee verschillende relevante tumor
cellijnen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Het eiwit toont potentieel om in de toekomst (5-15 jaar) bij te dragen aan een beter
welzijn en een betere overleving van kankerpatienten. Het geselecteerde eiwit in deze
studie is reeds grondig onderzocht op labo-schaal en verdere dierenproeven zullen
leiden tot nieuwe inzichten in het therapeutisch vermogen en mogelijk gebruik van dit
eiwit in beeldvorming alsook een betere interpretatie van de alreeds bekomen
resultaten. Dit zou er voor zorgen dat we de therapie nog beter kunnen afstemmen op
de patient en zo gepersonaliseerde kankertherapie mogelijk maken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze dieren 30 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De verwachte negatieve effecten zullen herleid worden tot een minimum. Alle
experimentele handelingen, nl. het inspuiten van tumorcellen, het inspuiten van een
eiwit die een radioactief element draagt, alsook de opvolging van hun welzijn gebeurt
altijd onder verdoving. De dieren worden na afloop van het project op een ethisch
verantwoorde wijze opgeofferd en niet hergebruikt voor andere doeleinden.

In de eerste fase van het project heeft men gebruik gemaakt van dierloze proeven
(onderzoek op relevante kankercellen) om het medisch potentieel van het eiwit te testen
en te bepalen. Echter wanneer een eiwit zijn medisch potentieel bewezen heeft op
celniveau, dient men verder te gaan naar de volgende fase in het project. Deze fase
omvat het onderzoek naar de opname van een eiwit in de verschillende organen en
weefsels in het lichaam alsook de studie naar het vermogen om de hoeveelheid
tumorcellen te verminderen in een lichaam. Hiervoor is een levend organisme als
onderzoeksmodel nodig.

De hoeveelheid muizen die nodig zijn in dit experiment wordt gedefinieerd volgens een
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gestandardiseerd proces, waarbij het laagst mogelijk aantal dieren gebruikt wordt
waarbij statistisch relevante resultaten verkregen kunnen worden. Deze statistisch
proefdieren gebruikt worden.
relevante resultaten zijn nodig om in een later stadium het product als mogelijke
kankertherapie of als hulpmiddel bij beeldvorming nodig voor de diagnose van kanker
verder te kunnen onderzoeken in de patient.

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de karakeristieken van dit
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en eiwit te evalueren, waarbij het nog relevant blijft voor vertaling naar de menselijke
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is situatie.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Alle dieren worden na aankomst in het labo verzorgd door de dierenverzorger en hun
welzijn wordt nagekeken door de betrokken onderzoekers. Aangezien alle experimenten
altijd onder verdoving gebeuren, wordt het lijden van de dieren tot een minimum
beperkt. Tijdens het verloop van het experiment, zullen de kooien van de dieren verrijkt
worden met kartonnen huisjes, nestmateriaal en houten stokken. De dieren zullen enkel
gemanipuleerd worden als dit nodig is voor het experiment, hiernaast zullen zij een
rustige aangepaste dag/nacht cyclus ondervinden zonder menselijke verstoring.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-038
Studie naar de betrokkenheid van de cystine/glutamaat antiporter in herpes simplex
virus (HSV) infectie in muizen
18/08/2020

01/10/2020- 01/10/2022
ja, binnen een periode van 2 maanden na het verstrijken van de einddatum van het
project.

xCT, herpes simplex vius, encefalitis

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Het doel van dit project is het onderzoeken van de rol van de cystine/glutamaat
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke antiporter in herpes simplex virus (HSV) infecties. HSV infecties zijn een zeer veel
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal voorkomende oorzaak van pijnlijke huidzweren, maar ook de meest belangrijke oorzaak
1000 karakters)
van virale encefalitis (ontsteking van de hersenen). Er zijn momenteel geen
doeltreffende behandelingen voor HSV encefalitis; het is dus zeer belangrijk om de
moleculaire en fysiologische mechanismen van deze ziekte te onderzoeken.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Met dit project zullen we inzicht verwerven in de betrokkenheid van de cystine/glutamaat
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke antiporter in HSV infecties, en zullen we hopelijk een stap korter komen bij de
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project ontwikkeling van een doeltreffende behandeling voor HSV encefalitis.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

muis

deze dieren 88

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Vrouwelijke muizen die wel of niet de cystine/glutamaat antiporter tot expressie brengen,
zullen intravaginaal geïnjecteerd worden met HSV. De vagina zal vervolgens gespoeld
worden en de gecollecteerde vloeistof zal geanalyseerd worden. De muizen zullen
dagelijks gescoord worden voor ziekteverschijnselen. De verwachte graad van ernst is
'ernstig'. Ernstig lijden zal echter van zeer korte duur zijn aangezien de dieren worden
opgeofferd van zodra de graad van ernst 'ernstig' is. Organen worden vervolgens
geanalyseerd.

Toepassing van de 3Vs
Het samenspel tussen de hersenen en de rest van het lichaam is complex en kan niet
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te nagebootst worden in celcultuur.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Een power analyse werd uitgevoerd om het minimale aantal dieren te berekenen.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

De gebruikte diersoort in deze studie is de muis. Lagere diersoorten hebben een minder
ontwikkeld zenuwstelsel en vertonen minder gelijkenissen met de mens, waardoor de
overgang van onderzoek gebaseerd op proefdieren naar behandeling van de mens
moeizamer verloopt. Verder beschikt men over een goede kennis van hun genetica,
fysiologie, biologie en gedrag.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Bij duidelijke tekenen van pijn of lijden worden de dieren gedood.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Volgenummer van de niet-technische
samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-039
Pilootstudie: validatie van een pancreas tumor model
10/07/2020

Begindatum: 10/7/2020 - Einddatum: 31/12/2020
Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen een tijdsbestek van 2
maanden na het afronden van het project.

Pancreaskanker, humane eindpunten, cachexia, depressie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Pancreatisch ductaal adenocarcinoom (PDAC) is het meest voorkomende type van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke pancreaskanker en één van de meest dodelijke kankers. Het ontbreken van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal doeltreffende therapieën kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat geen enkele van
1000 karakters)
de behandelingen een effect uitoefent op processen die zich buiten de tumor afspelen.
Zo is er de door de tumor veroorzaakte cachexie, een toestand van ondervoeding die
gepaard gaat met een ontstekingsreactie, zowel in de hersenen als in de rest van het
lichaam. Cachexie wordt genoemd als één van de belangrijkste oorzaken van de
ziekelijke toestand van de patiënten. De patiënten lijden ook aan
gemoedsaandoeningen zoals depressie en angst, die op zich ook weer de tumor
aanwakkeren. Dit project is een pilootstudie om na te gaan of een welbekend PDAC
model kan geïnduceerd worden in onze genetisch gemanipuleerde muizen, om zo later
een nieuwe behandelingsstrategie (i.e. blokkeren van het eiwit 'systeem xc-') voor
PDAC te onderzoeken.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

We zullen pancreas tumorcellen in de buikholte en rechtstreeks in de pancreas
injecteren van 'gewone' muizen en muizen waarin, via aanpassingen in de genen
(=genetisch gemanipuleerde muizen), systeem xc- ontbreekt. Het doel van deze
verkennende pilootstudie is I) om na te gaan of injectie van tumorcellen resulteert in
tumorgroei, II) dagelijks de gezondheid en het welzijn van de dieren op te volgen en III)
bovendien de tumor te analyseren na doden van de dieren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De gebruikte diersoort is de muis.

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 12 muizen.
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We zullen tumorgroei veroorzaken in muizen via een injectie in de pancreas en
buikholte. De graad van ernst voor dit type van injectie van tumorcellen is ernstig. De
duur van het experiment zal maximaal 30 dagen bedragen. Na het experiment zullen
alle dieren gedood worden.

Dit project is ter voorbereiding van een project waarin we de rol van het eiwit systeem
xc- in verschillende aspecten van pancreaskanker zullen onderzoeken: de tumorcellen,
cachexie, depressie en angst. Door te werken met tumorcellen in muizen, kunnen we
de tumor bestuderen in een context die meer overeenstemt met de realiteit. Namelijk,
we krijgen een weerspiegeling van hoe de tumor zich gedraagt in een driedimensionele
ruimte en welke interacties er ontstaan met andere cellen. Deze analyses kunnen niet
vervangen worden door in vitro testen (=testen in een reageerbuis).

Deze pilootstudie is vereist aangezien dit een nieuwe studie betreft en we momenteel
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig niet over genoeg informatie beschikken. De resultaten van deze pilootstudie zullen in
de toekomst gebruikt worden voor de bepaling van het nodige aantal proefdieren met
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
behulp van statistiek.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

De gebruikte diersoort in deze studie is de muis. Lagere diersoorten hebben een
minder ontwikkeld zenuwstelsel en vertonen minder gelijkenissen met de mens. Verder
beschikt men over een goede kennis over hun genetica, fysiologie (=werking van de
organen), biologie (=wetenschap die zich bezighoudt met ontwikkeling, evolutie,...) en
gedrag. Bovendien is het gebruikte model in deze studie een gevalideerd PDACmodel.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De injectie van de tumorcellen zal uitgevoerd worden onder algemene verdoving. Na
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren afloop zullen de muizen opgevolgd worden tot ze ontwaken uit de verdoving.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q3-040

Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Bijdrage van systeem xc- aan sociale interactie in muizen
14/08/2020

19/08/2020 - 1/09/2022
Ja, onmiddellijk na afloop van de laatste experimenten.

sociale interactie, autisme, system xc-

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In voorgaande experimenten werd nagegaan of systeem xc- mogelijks betrokken is in de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke regulatie van sociale interacties, een welgekend probleem in autisme of autisme
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal spectrum stoornissen. Hieruit bleek dat muizen met een genetische deletie van systeem
1000 karakters)
xc- minder sociale interactie vertonen in vergelijking tot hun controle nestgenoten. Met dit
project gaan we na of dit ook geldt voor oude muizen zonder systeem xc-. Hiervoor
onderwerpen we oude muizen met een genetische deletie van systeem xc-, evenals hun
controle nestgenoten, aan twee gedragstesten waarin de sociale interactie tussen twee
muizen wordt geëvalueerd.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

De betrokkenheid van systeem xc- in het sturen van sociale interacties en de mogelijke
link met autisme of autsime spectrum stoornissen, werd tot nu toe enkel onderzocht in
jonge muizen. Inzicht verwerven in de gevolgen van bepaalde dysfuncties in de hersenen
op sociale interacties in oude dieren, kan nieuwe strategiën naar voor schuiven voor de
behandeling van deze zeer belastende en veel voorkomende psychiatrische aandoening.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 48
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

De sociale interactie van de muizen wordt onderzocht door twee, voor elkaar vreemde,
oude muizen in een zelfde kooi te plaatsen en na te gaan hoeveel ze met elkaar
interageren, en op welke manier. Er worden nagenoeg geen negatieve effecten verwacht.
Mogelijks ondervinden de dieren een minimum aan stress door de confrontatie met een
vreemd subject. De maximale graad van ernst is dus 'mild'. Na afloop van het project
worden de dieren getransporteerd naar de universiteit van Mons en daar gebruikt in een
terminaal experiment.

Toepassing van de 3Vs
Sociale interactie kan onmogelijk in vitro worden geëvalueerd.
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Een statistische power analyse werd uitgevoerd om te bepalen hoeveel dieren nodig zijn
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om de gewenste effecten aan te tonen. Bovendien wordt een maximum aan informatie
bekomen uit één enkel proefdier.
proefdieren gebruikt worden.

De muis is de laagste diersoort met een centraal zenuwstelsel dat sterk gelijkt op dat van
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en de mens. Lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld centraal zenuwstelsel
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is waardoor de translatie van de resultaten naar de humane situatie moeilijk wordt.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Bij tekenen van pijn of lijden zal het dier onmiddellijk opgeofferd worden.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-041
Het visualiseren en specifiek aanvallen van AXL positieve kankercellen in acute myeloid
leukemie met behulp van nanobodies.
28/08/2020

1/09/2020 - 1/09/2022
Ja, binnen de 2 maanden na afloop van het project of wanneer de experimenten
uitgevoerd zijn.

Acute Myeloïde Leukemie, AXL, therapie

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In verschillende bloedkankers, o.a. acute myeloide leukemie (AML), werd een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke specificiek eiwit, genaamd AXL, geïdentificeerd en er werd aangetoond dat dit eiwit
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal mogelijks bijdraagt tot kankergroei. Bij de meerderheid van de AML patiënten keert de
1000 karakters)
kanker terug na enkele maanden of jaren. De beschikbare geneesmiddelen die het AXL
eiwit blokkeren zijn niet specifiek genoeg en veroorzaken ernstige nevenwerkingen in
kankerpatiënten. In dit project willen we een nieuwe methode ontwikkelen om AXLpositieve kankercellen te visualizeren en specifiek te blokkeren in patiënten. Hiervoor
zullen we nanobodies (Nbs) gebruiken, kleine antilichamen afkomstig van
kameelachtigen, die als belangrijke voordeel hebben dat ze zeer klein zijn. In deze
studie onderzoeken we of de nanobodies de cellen kunnen visualiseren en aanvallen in
een muismodel.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Deze studie heeft als doel een nieuwe behandeling te ontwikkelen voor AML patiënten.
Ten opzichte van de huidige AXL blokkerende therapiën, zal deze methode specifieker
werken en minder nevenwerkingen veroorzaken in patiënten. Dit zal op lange termijn
kunnen bijdragen aan de levensduur en levenskwaliteit van AML patiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

94 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

De muizen worden subcutaan geïnjecteerd met THP1 AML cellen (milde pijn) en zullen
kanker ontwikkelen. Wanneer de tumor meetbaar is, start de behandeling met de AXL
nanobody therapie (2x per week, milde pijn). Het tumor volume wordt 3x per week
gemeten onder verdoving en bij een maximum volume (1500 mm³, ernstige pijn) worden
de muizen onmiddellijk gedood door nekdislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De reeds uitgevoerde in vitro experimenten tonen aan dat de AXL nanobody een dosisafhankelijke stijging in het percentage dode cellen teweegbrengt. Deze veelbelovende
data zullen nu gevalideerd worden in het in vivo THP1 AML muismodel, waarbij de
kankercellen AXL positief zijn. Deze in vivo validatie is nodig om de anti-tumor effecten
van de AXL nanobody verder te onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Het aantal muizen is gebaseerd op expertise, literatuur en werd berekend met behulp
van statistische testen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Dit muismodel is gekozen om AML te onderzoeken in een cellijn die AXL positief is en
waarbij verwacht wordt dat de therapie met AXL nanobodies een gunstig effect zal
hebben. Cellen zullen hierbij gevisualiseerd en aangevallen kunnen worden in een
muismodel.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Dit muismodel voor het onderzoeken van AML is een veelgebruikt model in de
literatuur. De toegepaste injecties zijn standaardtechnieken gebruikt in het labo
(gedurende meer dan 15 jaar met minder dan 0.5% sterfte). Het betrokken personeel
heeft een specifieke training gevolgd en heeft de nodige certificaten. De muizen worden
zo snel mogelijk gedood wanneer ze in het eindstadium van kankerontwikkeling zijn.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

2020-Q3-042
Onderzoek naar het anti-tumor effect van CD25 blokkerende geneesmiddelen in multipel
myeloom muismodellen.
25/09/2020

1/10/2020-1/10-2023
Ja, binnen de 2 maanden na afloop van het project of na afloop van de experimenten

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Multipel Myeloom, CD25, immuunsysteem

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)

ja
ja
neen
neen
neen
neen
neen

neen
Multiple Myeloom (MM) is een kanker waarbij cellen ongecontroleerd groeien in het
beenmerg. De ziekte is nog steeds ongeneeslijk en de laatste jaren werd er veel hoop
gevestigd op de ontwikkeling van immuuntherapieën. CD25 is een eiwit aanwezig op
cellen die activatie van het immuunsysteem verhinderen en daardoor zorgen dat de
kanker verder kan groeien. In deze studie trachten we het effect van CD25 blokkerende
geneesmiddelen in combinatie met huidige anti-myeloom therapie bortezomib te
onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Mogelijks kan met dit onderzoek een nieuwe manier van behandelen ontwikkeld worden
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke voor myeloompatiënten. Deze behandeling kan langdurige positieve effecten hebben op
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig de overleving van deze patiënten, alsook hun levenskwaliteit.
zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 80 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen zullen geïnjecteerd worden met myeloomcellen en zullen kanker ontwikkelen.
Op het einde van de ziekte zullen de muizen verlammen en zal de milt en lever toenemen
in grootte (ernstige pijn). In dit stadium zullen de muizen onmiddellijk gedood worden met
behulp van nekdislocatie.

Doordat CD25 blokkerende geneesmiddelen inwerken op het immuunsysteem en hierbij
verschillende cellen betrokken zijn, is het noodzakelijk om anti-tumor effecten te
onderzoeken in muizen. Hierbij zijn verschillende celtypes aanwezig en ook de complexe
beenmerginteracties, die noodzakelijk zijn om anti-kankereffecten te onderzoeken.

Het aantal muizen is gebaseerd op expertise, literatuur en werd berekend met behulp van
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische testen.
proefdieren gebruikt worden.

Dit model is gekozen door de vele gelijkenissen met de ziekte in de mens zoals
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en aangetoond in eerdere studies.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

De muizen worden geïnjecteerd met cellen via de staartvene. Dit is een
standaardtechniek gebruikt in het labo gedurende meer dan 15 jaar met minder dan 0.5%
sterfte. De muizen worden zo snel mogelijk gedood wanneer ze in het eindstadium van
kankerontwikkeling zijn. Voor het uitvoeren van de behandelingen worden de muizen zo
snel mogelijk geïnjecteerd en terug geplaatst in hun kooi om het stressniveau laag te
houden. Het betrokken personeel heeft een specifieke training gevolgd en hebben de
nodige certificaten.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project

2020-Q3-043
Onderzoek om chemotherapie resistentie te verminderen door het veranderde
metabolisme van de myeloomcel aan te vallen

Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

25/09/2020

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

1/10/2020-1/10/2023
Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project of experimenten.

Multipel Myeloom, metabolisme, resistentie

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In dit project willen we resistentie tegen gekende chemotherapeutica bij
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke myeloompatiënten bestrijden. Multipel myeloom (MM) is een bloedkanker die totnogtoe
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal ongeneeslijk is. Daarom is er nood aan onderzoek om nieuwe therapeutische strategieën
1000 karakters)
te ontdekken. MM-cellen ontwikkelen medicatieresistentie doordat ze een (zuurstof arme)
omgeving creëren waarbij ze optimaal kunnen vertoeven. Hierdoor verandert ook hun
stofwisseling. In dit project willen we een aantal doelwitten blokkeren in verschillende
processen, o.a. glutamine omzetting en lactaat secretie en dan onderzoeken of MMcellen terug gevoelig worden aan bortezomib, een veelvoorkomend chemotherapeuticum.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig
zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

De stofwisseling van kankercellen is al bestudeerd geweest in vaste tumoren om daarbij
nieuwe therapeutische doelwitten te kunnen ontdekken. Echter bij bloedkankers zoals
myeloom wordt dit minder onderzocht. Als we met dit project kunnen aantonen dat ook
MM-cellen resistentie tegen bestaande chemotherapeutica ontwikkelen door hun
stofwisseling te veranderen, kunnen we dit gebruiken om nieuwe medicatie te
ontwikkelen. Als specifieke remmers van de celstofwisseling effect hebben op MMtumorontwikkeling, kan dit in een latere fase uitgetest worden in onderzoeken met
myeloompatiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 248 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Muizen worden ingespoten met myeloomkankercellen (5TMM) aan het begin van het
experiment, dit geeft minimaal lijden. Het inspuiten van de behandelingen gebeurt op
regelmatige basis, wat matige pijn geeft.
Vanaf de dag van injectie met de 5TMM-kankercellen zullen de muizen de multipel
myeloomkanker ontwikkelen, het is echter alleen op het eindstadium dat de muizen
hinder ondervinden omdat ze verlamd worden (ernstig lijden).
In dit stadium worden de muizen op een ethische manier via nekdislocatie gedood.

Eerst worden er experimenten in vitro (op gekweekte cellen) uitgevoerd om de werking
van bepaalde medicatie op de tumorcellen uit te testen. Het is echter ook noodzakelijk
dat deze medicatie uitgetest wordt in vivo (op levende organismen) aangezien de
complete tumoromgeving niet in vitro kan nagebootst worden. 5TMM muizen zijn een
gevalideerd organisme om preklinische (d.w.z. voor men dit op patiënten kan testen) in
vivo testen uit te voeren vooraleer men kan overgaan naar klinische studies (testen op
patiënten).

We beperken het aantal muizen tot een minimum om statistisch betrouwbare resultaten
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk te bekomen. Individuele mechanismen worden zoveel mogelijk in vitro bestudeerd. In vivo
proeven in muizen worden enkel ondernomen als er voldoende in vitro effecten zijn
proefdieren gebruikt worden.
waargenomen. Verdere vermindering wordt gegarandeerd door na de proef weefsel of
andere organen door te geven aan derden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en Deze muizen werden gekozen omwille van de grote gelijkenis vanhet muismyeloom met
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is het menselijk myeloom. Bovendien zijn deze muizen één van de weinige modellen met
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke een intact immuunsysteem. Het is reeds gevalideerd geweest in verschillende publicaties.
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Alle personen betrokken bij de behandeling van de dieren zijn speciaal opgeleid voor
deze taak en hebben de nodige competenties. Muizen die terminaal ziek zijn, vertonen
verlamming van de achterste ledematen en groei van de milt en lever. Wanneer de
humane eindpunten bereikt worden (tekens van verlamming en gewichtsverlies) worden
de muizen gedood. Bij afwijkend ziektepatroon wordt het dier vroegtijdig via nekdislocatie
gedood.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-044
De in vivo anti-myeloom activiteit van de G9a/GLP inhibitor BIX01294 en/of proteasoom
inhibitor bortezomib.
23/09/2020

1/10/2020-1/10/2021
Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project of de experimenten.

Multipel Myeloom, muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Multipel myeloom (MM) is een hematologische kanker die 25000 nieuwe patiënten per
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke jaar in de EU treft. Totnogtoe is deze kanker ongeneeslijk. Daarom is er nood aan verder
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal onderzoek om nieuwe therapeutische doelwitten te ontdekken alsook de MM biologie
1000 karakters)
beter te begrijpen. Ons labo onderzoekt de MM biologie in de 5TMM muismodellen, deze
modellen weerspiegelen sterk de humane ziekte. In dit project onderzoeken we de antimyeloom activiteit van een proteasome inhibitor (PI) in combinatie met de G9a/GLP
specifieke inhibitor BIX01294.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Bortezomib (een proteasome inhibitor), lenalidomide en melphalan worden standaard
gebruikt voor de behandeling van alle patiënten met multipel myeloom. Echter, ondanks
de initieel goede response van de tumorcellen op de behandeling, hervallen de meeste
patiënten onvermijdelijk. Dit project zou in de toekomst kunnen leiden tot het voorkomen
van herval en dus een betere behandeling van myeloom patiënten en daling van de
mortaliteit.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 66

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Muizen worden ingespoten met myeloom kanker (5TMM) cellen aan het begin van het
experiment, dit geeft minimaal lijden. Het inspuiten van de behandelingen gebeurt op
regelmatige basis, wat matige pijn geeft.
Vanaf de dag van injectie met de 5TMM kanker cellen zullen de muizen de multipel
myeloom kanker ontwikkelen, het is echter alleen op het eindstadium dat de muizen
hinder ondervinden omdat ze verlamd worden (ernstig lijden). In dit stadium of bij eerdere
vaststelling van ernstig lijden worden de muizen onmiddellijk op een ethische manier
gedood via nekdislocatie.

We zagen reeds in eerder experimenten beloftevolle anti-myeloom effecten wanneer
proteasome inhibitoren gecombineerd werden met BIX01294. Echter, vooraleer we deze
beloftevolle resultaten kunnen testen in klinische trials is het noodzakelijk dat we nu eerst
ook het effect van de combinatietherapie op de algemene overleving van tumordragende
muizen nagaan. Het 5TMM model is een gevalideerd model om preklinische in vivo
testen uit te voeren. Momenteel zijn er geen surrogate modellen bestaande uit lagere
diersoorten beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We beperken het aantal muizen tot een minimum. In vivo proeven in muizen worden
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk enkel ondernomen als er voldoende in vitro effecten zijn waargenomen. Verdere
vermindering wordt gegarandeerd door na euthanasie overschot weefsel of andere
proefdieren gebruikt worden.
organen door te geven aan derden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en Dit model werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met het humaan myeloom.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is Bovendien is dit één van de weinige modellen met een intact immuunsysteem. Het is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke reeds gevalideerd geweest in verschillende publicaties.
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Alle personen betrokken bij de behandeling van de dieren zijn speciaal opgeleid voor
deze taak en hebben de nodige competenties. Muizen die terminaal ziek zijn vertonen
verlamming van de achterste ledematen en groei van de milt en lever. Wanneer de
humane eindpunten bereikt worden (tekens van verlamming en gewichtsverlies) worden
de muizen gesacrifieerd. Bij afwijkend ziektepatroon wordt het dier vroegtijdig
geëuthanaseerd.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q3-045

Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

Kweken van diabete muizenstam en een gezonde controle muizenstam
28/08/2020

01/10/2020 tot 01/10/2025
Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
pancreas, diabetes, bloedvaten, diabetes
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Onze onderzoeksgroep heeft tot doel om het tekort aan insuline in type 1 en type 2
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke diabetes op te vangen door middel van celtherapie. In deze experimenten zal de rol en
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal het belang van ijzeropname in cellen via de transferrine receptor en van het
1000 karakters)
ijzermetabolisme in bèta cellen voor hun ontwikkeling en functie worden nagegaan. Op
die manier kunnen we een betere therapie op punt stellen voor diabetes. Deze
aanvraag dient enkel voor het kweken van de transgene muizen welke nodig zijn om
het ijzermetabolisme te bestuderen. Het is nodig om deze kweken zelf te doen gezien
de muizen niet commercieel beschikbaar zijn.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Diabetes wordt gekarakteriseerd door een absoluut (type 1) of relatief (type 2) tekort
aan insuline tengevolge van een dysfunctie of verlies van insuline-producerende bèta
cellen. De voorgestelde experimenten beogen beter te begrijpen hoe bètacellen hun
normale functie verwerven en zouden dus kunnen bijdragen tot een verbetering van
celtherapie voor diabetes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 200 muizen in totaal waarvan 100 muizen uit de diabete muizenstam en 100 uit de
controle, gezonde muizenstam.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Matige pijn wordt verwacht gedurende de interventies. De diabete muizenstam moet
behandeld worden met insuline onder de vorm van een onderhuids implant. Het aantal
interventies wordt maximaal beperkt. Muizen zullen dagelijks worden opgevolgd en
indien toch ernstig lijden zou worden gedecteerd onmiddellijk gedood worden. Bij
beëindiging van het experiment zullen de muizen gedood worden via nekdislocatie
onder anesthesie.

Toepassing van de 3Vs
Er zijn geen in vitro (proefbuis) alternatieven beschikbaar gezien we in vivo (in levende
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te wezens) specifiek in de betacel deze receptor willen wegnemen en vervolgens de
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze eiland micro-omgeving, de betacellen en hun functie willen bestuderen.
methode kan gebruikt worden.

Waar mogelijk wordt er eerst een kleinschalige pilootexperiment uitgevoerd om in
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig functie van het resultaat van deze tot vervollediging van de geplande data-set over te
gaan. Het maximum aantal informatie per proefdier zal vergaard worden.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
De experimenten dienen te worden uitgevoerd in specifiek genetisch gewijzigde
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en muizen gezien dit tot op heden de enige manier is om in vivo de transferrinereceptor
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is van de betacellen te verwijderen.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Deze kweken gebeuren met diabete en niet-diabete proefdieren. Bij de diabete
muizenstam is een kortstondige manipulatie nodig onder de vorm van implantatie
onderhuids van insuline om de diabetes te behandelen. Hierdoor wordt proefdierlijden
tot het haalbare minimum beperkt en is een lager aantal muizen nodig voor het kweken
van de juiste experimentele en controle muizen. Indien er onverwacht extra lijden zou
optreden zullen de experimenten onmiddellijk worden gestaakt en de proefdieren via
een combinatie van overdosis anesthesie en nekdislocatie worden gedood.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q3-046

Niet-technische titel van het project
Blokkade van de SIRPa-CD47 as met enkel-domain antilichamen als kankertherapie
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

27/07/2020
1/08/2020 - 1/08/2024
Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
tumor-geassocieerde macrofagen, kankertherapie, Nanobodies, SIRPa-CD47 as
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren,
nietvan
gebruikt
in andere
proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Het
doel
dit project
is om
de functie van de immuun checkpoint interactie tussen eiwitten
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 'SIRPa'en 'CD47' na te gaan in tumorprogressie. Deze interactie vindt plaats tussen kankercellen en
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal fagocytaire cellen in de tumoromgeving. Fagocytaire cellen, zoals macrofagen, zijn in staat om
1000 karakters)
kanker cellen te ontdekken en letterlijk op te eten. Kankercellen drukken voornamelijk CD47 uit op
hun oppervlak, wat dient als een 'eet mij niet op' signaal naar fagocytaire cellen toe. De fagocytaire
cellen zijn op die manier niet in staat om de kankercellen te vernietigen. Daarbovenop oefent de
SIRPa-CD47 interactie een negatief effect uit op de activatie van de fagocytaire cellen. Bijgevolg
trachten we deze interactie te blokkeren met behulp van enkel-domein antilichamen, oftewel
Nanobodies, waardoor de rem op de fagocytaire functie van de macrofagen opgeheven wordt en
kankercellen vernietigd kunnen worden.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Aangezien we beschikken over nieuw-onwikkelde Nanobodies tegen eiwit SIRPa en CD47, trachten
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke we een nieuwe kankertherapie op te starten.
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

Muis
dieren Dit project zal gebruik maken van 262 muizen.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De dieren worden geïnjecteerd met kanker cellen waardoor tumoren zullen ontwikkelen. Het kan niet
uitgesloten worden dat muizen geen pijn zullen ondervinden tijdens de tumorontwikkeling. Bijgevolg
wordt een ernstige graad van pijn en lijden toegekend aan het project. Voor het verwijderen van de
tumoren, worden de muizen geëuthanaseerd door middel van CO2-inhalatie of nekdislocatie. Bij
ernstige gezondheidsproblemen voor het beëindigen van het experiment en het collecteren van
tumoren zullen de dieren op humane wijze worden geëuthanaseerd door middel van CO2 inhalatie of
nekdislocatie.

Alle experimenten hangen af van de tumorgroei in een leven organisme zoals de muis. Het
bestuderen van het immuunsysteem is niet haalbaar met behulp van dierloze experimenten in
testbuizen, door de complexiteit van de tumoromgeving en het immuunsysteem. Momenteel zijn er
geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk zouden
maken.

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald met behulp van een statistische test, die het
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aantal muizen per groep berekent om het onnodige gebruik van dieren te vermijden en een
statistisch geloofwaardig resultaat te garanderen bij het uitvoeren van de experimenten.
proefdieren gebruikt worden.

Het gebruik van de muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en immuunreacties.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

De algemene gezondheidsstatus van de muizen tijdens de dierproef wordt nauw opgevolgd door de
projectmanager. De muizen worden ook dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de
werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen worden de
dieren gedood met CO2 of via nekdislocatie. Voor het bepalen van de humane eindpunten wordt
gebruik gemaakt van een scoretabel.

2020-Q3-047

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai
Mots Clés (maximum 5 mots / 50 caractères)

Objectif du projet

Etude sur animaux permettant d'évaluer l'efficacité d'un nouveau médicament en vue de traiter des maladies inflammatoires provoquées par
l'Interleukin-13, dont des cas d'asthmes modérés et sévères.
20/08/2020 au 20/08/2025
La durée du projet est planifiée par 5 ans mais les expériences ne se dérouleront pas de manière continue sur les 5 ans.
Oui, au maximum 3 mois après la fin du projet
Inflammations; Protéines ; biotechnologies ; pulmonaires ; Asthme ; Souris
Recherche fondamentale
Recherches translationnelle ou appliquée
Test réglementaire et production de routine
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Enseignement supérieur ou formation
Enquête médicolégale

non
oui
non
non
non
non
non

Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, non utilisés dans d'autres expériences

non

L'asthme est une maladie chronique qui n'est pas encore suffisamment contrôlée chez beaucoup de patients et qui engendre des coûts socioDecrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues économiques énormes à l'heure actuelle. L'objectif du projet est d'évaluer l'efficacité d'une nouvelle substance thérapeutique issus des biotechnologies
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques (par ex. une protéine thérapeutique) ciblant un médiateur inflammatoire de l'asthme, l'Interleukin-13, administrée directement dans le poumon. L'étude
sur souris permettra ainsi d'évaluer si le nouveay principe actif et les médicaments en découlant engendre la disparition des symptômes de l'asthme
concernées) (1000 caractères maximum)
modéré et sévère. Ce dernier présentant peu de solutions thérapeutiques à l'heure actuelle.
Quels sont les avantages potentiels susceptibles de
découler de ce projet (quelles avancées de la la science
pourraient-elles être attendues ou comment les humains ou
les animaux pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000
caractères maximum)

Les avantages qui peuvent découler de ce projet sont la mise au point d'une nouvelle substance thérapeutique permettant (i) une meilleure prise en
charge des patients souffrant de maladies inflammatoires mediées par l'Interleukin-13 (ex. asthmes modérés et sévères) par la diminution/suppression
des symptômes liés à cette inflammation et (ii) des économies substantielles pour les différents acteurs impliqués dans le traitement (société
pharmaceutique mais aussi et surtout vis-à-vis de la sécurité sociale et patient) car les nouvelles proteines thérapeutiques ont des côuts de production
qui sont nettement moins elevés que les coûts de production des anticorps monoclonaux.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Souris

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

max. 640 souris avec les niveaux de souffrances suivants: souffrance légère : max. 640 souris ; souffrance modérée : max. : 0 souris ; Souffrance
sévère: max. 0 souris

L’induction du modèle inflammatoire peut engendrer une gène respiratoire légère à modérée sur un laps de temps de maximum 4 jours. Toutes les
expériences sont classées dans un niveau de gravité "modéré".
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont Les manipulations effectuées sur les animaux en vue de leur administrer les substances médicamenteuses n'auront par contre aucune incidence sur le
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de bien-être car toutes ces manipulations sont très peu voire pas du tout douloureuse et lorsqu'elles pourraient l'être, celles-ci seront pratiquées sous
anesthésie afin de réduire au maximum l'inconfort des animaux..
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?
Enfin, les prélèvements finaux, nécessaires pour l'évaluation de l'expérience, seront quant à eux réalisés sous anesthésie terminale (sans réveil) afin
de s'assurer que les animaux ne souffrent pas.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
L'évaluation de l'efficacité d'une substance thérapeutique au sein d'un organisme vivant ne peut se faire que par l'intermédiaire d'animaux. Des
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
modèles préliminaires existent bien pour évaluer des paramètres individuels mais ne sont pas pertinents ni pour évaluer la synergie des différents
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne acteurs s'exprimant au sein d'un même organe voire d'un même organisme.
peuvent être utilisées
Le nombre d'animaux est choisi de telle sorte à avoir des résultats qui soit statistiquement valides afin d'éviter de devoir recommencer les expériences
tout en évitant un gaspillage d'animaux par l'utilisation d'un nombre abusif. Les molécules LEADs (substances protéiques thérapeutiques) et les
formulations seront préalablement sélectionnées après une batterie de tests in vitro pour ne tester que les plus pertinentes au niveau efficacité et
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum stabilité. De plus l'expérience 2 ne pourra se faire que sur le médicament ayant montré son efficacité durant l'expérience 1.
d'animaux est garantie
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s) Le modèle murin est le modèle le plus adapté aux études pré-humaines de première intention. De plus, il est très bien décrit dans la littérature en ce qui
modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu concerne l'induction de modèles d'inflammation, dont l'asthme. L'administration pulmonaire se fera via des dispositifs endotrachéaux afin d'administrer
les formulations de manière non-invasive (pas de canules endotrachéales), non-douloureuse et reproductible. Cela diminue considérablement
égard aux objectifs scientifiques
l'inconfort des animaux pendant l'administration qui se fait sous anesthésie modérée (30-45 min). Dans les rares cas où une complication surviendrait
Expliquez les mesures générales à prendre pour minimiser entrainant un inconfort sévère pour l'animal, celui-ci sera immédiatement euthanasié.
l'inconfort (douleur) des animaux.
2. Réduction (1000 caractères maximum)

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre du projet

2020-Q3-048
Etude des mécansimes de formation des lésions cérébrales de la maladie d’Alzheimer
dans des modèles murins

Durée du projet
4 ans du 09/05/2016 au 09/05/20
Mots Clés (maximum 5 mots / 50 caractères)
Alzheimer, tau, amyloïde
Recherche fondamentale
oui
Recherches translationnelle ou appliquée
non
Test réglementaire et production de routine
non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
non
Conservation des espèces
non
Enseignement supérieur ou formation
non
Enquête médicolégale
non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Les objectifs du projet sont d'analyser les mécanismes de fomation des lésions
inconnues scientifiques ou les nécessités cérébrales de la maladie d'Alzheimer et leur effet sur le foinctionnement des cellules
scientifiques ou cliniques concernées) (700 nerveuses dans des modèles murins développant spontanément ces lésions au
caractères maximum)
nievau cérébral.
Objectif du projet

Quels sont les avantages potentiels susceptibles La maladie d'Alzheimer est une maladie actuellmenet incurable, notamment en raison
de découler de ce projet (quelles avancées de la de notre méconnaissance des mécanismes de fomation des lésions cérébrales et de
la science pourraient-elles être attendues ou leur effet sur le foinctionnement des cellules nerveuses. L'étude de modèles murins
comment les humains ou les animaux pourraient- développant spontanément ces lésions permettra de mieux comprendre ces
ils bénéficier du projet)? (700 caractères mécanismes pathologiques et d'identifier des cibles thérapeutiques.
maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront
utilisées ?
Quel est le nombre approximatif d'animaux ?
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,
quels sont les effets négatifs attendus sur les
animaux, le niveau de gravité probable ou
attendu et le sort des animaux?

Mus musculus
450
Injections sur animaux vivants. L'apparence, le comportement et le poids des animaux
seront vérifiés au cours de l'expérience. Si le score (voir annexe) atteint la limite, les
souris seront euthanasiées. Analyse post-mortem des tissus après euthanasie .

Application des3Rs
Les souris transgéniques nécessaires à l’étude sont les seuls modèles disponibles
1. Remplacement (600 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être exprimant les protéines humaines impliquées dans la maladie d’Alzheimer et
utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant développant les lésions tissulaires complexes de la maladie.
pas d'animaux ne peuvent être utilisées

Nous limitons le nombre d'animaux en croisement à un minimum nécéssaire pour
2. Réduction (600 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre maintenir les lignées différentes afin qu'elles soient composées de cohortes minimales
pour obtenir des résultats d'analyse statistiquement significatifs.
minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement (600 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et
pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)
sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs
scientifiques
Expliquez les mesures générales à prendre pour
minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

Les méthodologies de transgénèse chez la souris sont fiables et reproductibles. Les
modèles murins que nous utilisons rerproduisent fidèlement les lésions cérébrales de
la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas d'expérimentations douloureuses. Les souris sont
hébergées dans des cages enrichies (pe coton pour nidation).

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

2020-Q3-050
SARCO NASH : le muscle, un outil diagnostic pour détecter les maladies stéaosiques du
foie ?
06/06/2020

2ans
Non - douleur modérée

NASH, foie stéatosique, muscle, myostéatose, diagnostic non-invasif, ammoniémie

Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le projet étudie les liens entre le foie et les muscles dans la stéatose hépatique noninconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques alcoolique (NASH), une maladie provoquée par l'accumulation de graisse dans le foie.
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) Nous cherchons à décrire les changements, encore très mal compris, qui surviennent
dans les muscles lors de cette maladie. L'objectif est double : (1) apporter, à terme, de
nouveaux outils non-invasifs de diagnostic et de suivi de la NASH, fondés sur l'état des
muscles. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place de nouvelles techniques
d'analyse des tissus musculaires, basées sur des techniques avancées d'IRM. (2) définir
si cela fait sens de cibler le muscle comme traitement adjuvant de la maladie.
En parallèle, afin de mieux comprendre l'origine de l'altération des muscles, nous
explorons les mécanismes biologiques liant le foie et les muscles. Nous souhaitons en
particulier vérifier si de trop grandes quantités d'ammoniac dans l'organisme pourraient
être à l'origine de ces changements musculaires.
Objectif du projet

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de
découler de ce projet (quelles avancées de la la
science pourraient-elles être attendues ou comment les
humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Ce projet a pour vocation de développer une nouvelle technique de diagnostic et de suivi
de la NASH, applicable aux patients humains et ayant pour avantage d'être non-invasive,
contrairement aux méthodes actuelles. Les découvertes concernant les mécanismes de
la maladie pourront quant à elles participer à la compréhension globale de la maladie, et
déboucher sur de nouvelles pistes thérapeutiques.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ? souris
Quel est le nombre maximal d'animaux ?

498

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?

L'induction des modèles par des régimes alimentaires enrichis en lipides, fructose, est
bien toléré et n'induit pas de carence nutritionnelle. Les traitements administrés seront le
plus souvent mélangés à la nourriture, sinon la voie sous-cutanée sera préférée.
L'injection intraveineuse nécessite l'immobilisation de l'animal, elle sera dès lors réalisée
sous anesthésie à l'isoflurane. Toutes les manipulations ont un niveau de gravité 'léger'
mais l'addition de manipulations légères au cours d'une même expérience (par ex.
injection intraveineuse sous anesthésie, régime high fat, CT-scanner sous anesthésie,
test au glucose) peut augmenter le degré de gravité à 'modéré'.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

La littérature fait part d'expériences sur cultures de cellules et sur organoïdes, qui ont
permis d'identifier des cibles moléculaires potentiellement impliquées dans les
mécanismes liant les compartiments hépatique et musculaire. Cependant, il n'existe pas
de modèles in vitro de ce type de maladie hépatique, et l'étude des cross-talk interorganes est impossible sans l'utilisation de systèmes animaux complexes.

(1) Les modèles de NASH utilisés ont été bien caractérisés par notre équipe et donnent
2. Réduction (1000 caractères maximum)
des résultats fiables et reproductibles. On connaît bien la cinétique d’évolution de chacun
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum des modèles et on peut donc adapter la durée des expériences au end-point. (2) Le
d'animaux est garantie
calcul de taille d'échantillon est basé sur des données préliminaires obtenues au
laboratoire : ces données sont robustes et ont été répétées dans plusieurs cohortes. (3)
Quand ce n’est pas le cas, des études pilotes sont prévues et les résultats serviront à
adapter le calcul de taille. (4) Le suivi de la maladie est non-invasif (mesure de la force
musculaire, CT-Scan, ...): ceci permet une étude longitudinale (et donc évite le sacrifice
d'un groupe d'animaux à chaque time point d'évaluation).

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Il est possible de générer chez le rongeur des pathologies hépatiques semblables, dans
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi les processus pathologiques impliqués et dans l'évolution, à ce qui est observé en
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus pathologie humaine. Il est également possible d'étudier sur ces modèles les interactions
inter-organes. De plus, la souris, parmi d'autres rongeurs (lapins, rats) permet l'utilisation
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
d'outils transgéniques indispensables dans ce projet, de même que l'utilisation d'un
souche sélectionée pour une mutation spontanée.

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser Durée de la maladie choisie pour être la plus courte possible : notre connaissance des
les effets négatifs sur le bien-être des animaux modèles et l'utilisation des tests non-invasifs permettent de sélectionner le time point le
(douleur,
souffrance,
inconfort
ou
dommages plus approprié à l'étude d'un end-point donné.
permanents).
Induction de la maladie est progressive, de sorte qu'elle se développe de façon
insidieuse (à la manière des pathologies du foie chez l'homme qui se développent au
long cours, sans symptômes).
Manipulations se font autant que possible sous anesthésie (injection IV, CT Scan).
Manipulation sont effectuées par les mêmes membres du personnel, aux mêmes
heures pour diminuer le stress.
Pas de modifications de la composition des cages après le sevrage donc pas de stress
supplémentaire lié à des modifications de rapports de dominance.
Aucune contrainte supplémentaire imposée (accès ad libitum à la nourriture et boisson,
enrichissement, maintien des conditions d'hébergement strictement normales, ...).

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai

2020-Q3-051
stimuler la régénération alternative par les cellules progénitrices du foie pour traiter la
cirrhose
29/06/2020

4 ans
oui - douleur sévère

hépatectomie, small for size syndrome, cancer, métastase, sinusoides, cellules
endothéliales.
Recherche fondamentale
Objectif du projet
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le foie a d’immenses capacités de régénération, ce qui permet de réséquer de larges
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques portions du foie (jusqu’à 70-75%). La résection hépatique est le seul traitement
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) potentiellement curatif pour les cancers du foie. Cependant, quand le foie restant est de
trop petit volume ou de mauvaise qualité, on expose le patient à un risque élevé de
mortalité par défaillance hépatique (small for size syndrome).
Dès lors de nombreux patients avec un cancer du foie sont réfutés pour une chirurgie
curative à cause du risque de défaillance hépatique.
Nous avons montré que l’hypoxie dans le foie résiduel prévenait la défaillance
hépatique en préservant l’architecture vasculaire.
Ici, nous investiguons l’angiogénèse, les mécanismes qui la déclenchent et son
bénéfice sur la fonction hépatique.
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de
découler de ce projet (quelles avancées de la la
science pourraient-elles être attendues ou comment
les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

nous avons montré que la prévention de la défaillance hépatique post chirurgicale
passait par la préservation de la vascularisation sinusoïdale intrahépatique et que
l’hypoxie dans le foie résiduel stimulait cette angiogenèse. Si nous comprenons les
mécanismes qui permettent de déclencher et de stimuler l’angiogenèse durant la
régénération alors nous pourrons proposer un traitement pour prévenir la défaillance
après hépatectomie large et donner accès à un plus grand nombre de patients à une
chirurgie hépatique curative pour leur cancer du foie qu’il soit primaire ou métastatique.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
1580
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

L’hépatectomie étendue (laissant un moignon hépatique insuffisant pour la survie) est
associée à une mortalité importante et donc à un degré de sévérité sévère. TOUTES
les manœuvres expérimentales que nous proposons ont pour but de diminuer le risque
de défaillance hépatique, la mortalité (de 70% à 10% voire 0%) et la tolérance à cette
chirurgie. Un des buts de ce projet est de définir le traitement le plus léger, le plus
anodin qui permette la survie et la régénération optimale.
Une des expériences nécessite la création de chimère par l’induction d’une aplasie
médullaire par traitement cytotoxique et greffe de moelle. Ces manipulations ont un
degré d sévérité sévère.

il n'y a pas d'autre système qu'un système in vivo qui permette d'étudier la régénération
dans le contexte proposé: il FAUT intégrer les notions d'hémodynamique (systémique,
portale, …), les influences hormonales, nerveuses, les facteurs d'origine digestive, le
pool des acides bilaires, et l'apport de cellules progénitrices de compartiments
hépatique et extrahéaptiques. C'est le POINT ETUDIE dans le projet présenté ici : le
remodelling vasculaire héaptique alimenté par des celluesl de la moelle osseuse.
Ce concept de régulation multi-modale de la régénération hépatique est connu sous le
nom d'hépatostat.

Nous avons basé l'ensemble du design expéreimental et le calcul de taille d'échantillon
2. Réduction (1000 caractères maximum)
sur des travaux préliminaires. L'un réalisé chez le rat (2 publicaitons) et qui a mis en
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum évience de concept del'hypoxie comme trigger d'un remodeling vasculaire nécessair au
d'animaux est garantie
maintien de la fonction dans l'organe en régénration et l'autre chez la souris
(unpublished) qui démontrent la faisabilité, l'effet impresssionnant obtenu parl'exposition
des animaux en chanbres à hypoxie. Grave à ces travaux, nous avons pu acquérir une
grande maîtrise des modèles, définir les end-points les plus adaptés pour chaque time
point et définir la graneur de l'effet. Nous pouvons dès lors présenter un calcul de taill
d'échantillon solide.

La souris garantit des conditions expérimentales adéquates pour observer ce que l'on
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi veut observer: la réponse à l'hépatectomie et singulièrement à l'hépatectomie élargie
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus est similaire à ce qui est observé chez l'homme et les mécanismes engagés sont de
même nature.
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

Nous avons défini des points limites stricts qui décèlent rapidement les animaux qui
pourraient présenter une évolution défavorable. Les animaux sont hébergés en groupe
en tout temps, même après la chirurgie. Un programme d'analgésie post-opératoire a
été défini. Nous avons mis en place de procédures non invasives de mesure de
fonction hépatique. Par une planification soigneuse des expériences, nous utiliserons
une même cohorte/un même groupe pour plusieurs objectifs. Par une réflexion sur la
stratégie de collecte de matériel, nous avons réduit au minimum la nécessité de
répétition d’expérience. Nous avons aussi veillé à utiliser des end-points très précoces
afin de raccourcir autant que possible la durée de l'expérience.

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet

2020-Q3-052
Traitement des greffons hépatiques avec siRNA lors de la perfusion ex situ (machine de
perfusion) pour réduire les effets nocifs de la lésion de l'ischémie et de la reperfusion
dans la période post transplantation hépatique.

Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)

23/07/2020

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai

non - douleur modérée

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

foie, transplant, perfusion, machine, oxygène

24 mois

Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les L'objectif final du projet est de moduler la lésion d'ischémie et de reperfusion (IRI) du
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques greffon hépatique par l'administration des siRNAs au cours de la perfusion
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) hypothermique et oxygénée du greffon hépatique avant l'implantation chez le receveur
afin d'inhiber des gènes impliqués dans l'IRI, notamment des gènes associés à
l'apoptose comme le FAS.
Objectif du projet

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de
découler de ce projet (quelles avancées de la la
science pourraient-elles être attendues ou comment
les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

La modulation de l'IRI, stratégie qui diminue l'intensité de la lésion d'ischémie et de
reperfusion, va permettre d'utiliser plus de greffons hépatiques en transplantation chez
l´homme, notamment les greffons à critères étendus tels ceux provenant des donneurs
après l'arrêt cardiaque et/ou les foies stéatosiques qui sont plus sensibles aux effets
nocifs de la l'IRI.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Rats
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
144
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

Les complications attendues sont des douleurs légères à modérées pour lesquelles un
traitement antalgique sera initié dès la période peropératoire. Les autres complications
potentielles comme les infections, les déhiscences de plaie et/ou toute complication qui
échapperait à une prise en charge connue (reprise au bloc opératoire, antibiothérapie),
nous conduiront à un sacrifice de l'animal, sous anesthésie, dans les conditions les plus
humaines. L'euthanasie sera dans tous les cas l'issue finale à 24 heures de la chirurgie
pour les prélèvements des tissus et du sang pour les analyses ultérieures.

Des résultats préliminaires ont déjà été obtenus en utilisant un modèle d'ischémie et de
reperfusion ex-vivo et in-vivo avec un traitement par le siRNA. L'objectif actuel est de
tester la faisabilité et l'efficacité du traitement par siRNA en association avec la
perfusion hypothermique et oxygénée du greffon hépatique avant la transplantation
hépatique. A ce jour, il n'y a pas de méthodes alternatives pour remplacer le modèle de
transplantation chez le rat.

Un calcul statistique précis a établi qu’il faut inclure 7 rats par groupe pour démontrer
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum une différence attendue de 20% d'augmentation du taux de transaminases, avec une
borne de signification de 5% et de puissance de 80%. En considérant une mortalité
d'animaux est garantie
postopératoire de 10% à 20%, la taille de l’échantillon sera augmentée à 9 rats par
groupe.
Le modèle de greffe de foie chez le rat est d'un grand intérêt pour la recherche en
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi transplantation hépatique car il permet d'étudier les mécanismes physiopathologiques
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus de la lésion d'ischémie et de reperfusion.
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

Le modèle expérimental utilisé est déjà bien maîtrisé, ce qui permet un taux de
complications et de mortalité minimum. Les animaux seront strictement suivis dans la
période postopératoire. Toute douleur, tout inconfort ou pathologie détectés seront
traités par une thérapie adéquate pendant la première journée postopératoire. Dans le
cas où l’état de animal ne présenterait pas d’amélioration l’euthanasie sera anticipée.

Numéro d'ordre du résumé non-technique

2020-Q3-053

Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai

Nouvelles alterations metaboliques dans la maladie de Parkinson
24/07/2020

2 ans
Non (douleur légère et anesthésie sans réveil)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
thérapie, métabolisme, maladie de Parkinson
Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Nous étudierons une nouvelle modification de métabolites qui est fortement augmentée
inconnues scientifiques ou les nécessités dans des lignées cellulaires où le gène PARK7 a été inactivé. Des mutations dans le
scientifiques ou cliniques concernées) (1000 gène PARK7 chez l'homme causent une forme héréditaire de la maladie de Parkinson. Il
est donc possible que cette modification joue un rôle dans le développement de la
caractères maximum)
maladie de Parkinson héréditaire et peut-être même dans la forme non-héréditaire. La
prochaine étape est d'étudier si cette modification est augmentée dans un modèle souris
PARK7 knockout. Ces expériences nous permettront de décider si une intervention
thérapeutique (pour empêcher la formation de la modification) est envisageable.
Objectif du projet

Quels sont les avantages potentiels susceptibles
de découler de ce projet (quelles avancées de la la
science pourraient-elles être attendues ou
comment les humains, les animaux ou les plantes
pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000
caractères maximum)

Ces expériences pourraient révéler un nouveau mécanisme impliqué dans le
développement de la maladie de Parkinson. A long terme, l'inhibition de la formation de
la modification susmentionnée pourrait s'avérer comme nouvelle approche thérapeutique
pour cette maladie.

Quelles sont les espèces animales qui seront souris
utilisées ?
60
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, La souris KO pour le gène PARK7 montre un phénotype léger au cours de leur première
quels sont les effets négatifs attendus sur les année de vie (Rousseaux et al en PNAS 2011). La seule intervention consiste en une
animaux, le niveau de gravité probable ou attendu anesthésie terminale qui nous permet de prélever les organes avant l'euthanasie.
et le sort des animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être
utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant pas
d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un
minimum d'animaux est garantie

Nous avons observé l'accumulation d'une novelle modification de métabolites dans trois
lignées cellulaires différentes dans lesquelles nous avons inactivé le gène PARK7. Ceci
nous fait penser que cette modification joue un rôle dans le développement de la maladie
de Parkinson. Il est donc essentiel de déterminer si cette modification s'accumule aussi
dans un organisme intacte (c. à d. la souris knockout) avant que nous pensions à étudier
le rôle de cette modification dans le développement de la maladie de Parkinson.

Les concentrations des métabolites modifiés seront déterminées avec une méthode qui
nombre nécessite la récolte des échantillons dans des conditions optimales. Donc nous ne
pouvons pas utiliser des échantillons déjà récoltés. La variabilité des concentrations des
métabolites modifiés n'est pas connue et va être déterminée au cours de cette étude.
Avec 5 souris par groupe (séparée en fonction du sexe, génotype et âge) nous devrons
être capables d'obtenir une bonne estimation de la variabilité, ce qui est important pour
des approches thérapeutiques à l'avenir.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et
pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont
les plus raffinés, eu égard aux objectifs
scientifiques
Expliquez les mesures qui seront prises pour
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou
dommages permanents).

Le métabolisme chez la souris est assez semblable au métabolisme humain. En plus, le
génome murin est facilement modifiable pour permettre d'étudier la fonction de gènes
spécifiques. Nous nous attendons à observer un inconfort minimal et veillerons à
l'apparition de phénotypes inattendus par une inspection régulière de nos souris. Si l'un
des points limites (endpoints) est atteint, les souris seront euthanasiées.

Numéro d'ordre du résumé non-technique

2020-Q3-054

Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Etude translationnelle de la dysfonction placentaire d'origine vasculaire chez le rat
18/09/2020

2 ans
Oui (douleur sévère)

hypoxie, placenta, retard de croissance intra-utérin, prééclampsie, HIF, HIF inhibitor

Objectif du projet

Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le retard de croissance intra-utérin et la pré-éclampsie sont deux complications obstétricales
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques qui concernent 10% des grossesses. Malheureusement, elles représentent un important
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) challenge pour les obstétriciens car il n'existe pas encore de traitement à l'heure actuelle. Le
rôle du placenta dans ces deux pathologies est connu de longue date mais pas entièrement
élucidé. Le but de ce projet est d'améliorer notre compréhension du développement placentaire
et de sa dysfonction quand son apport sanguin est réduit. Enfin, nous exploiterons des
mécanismes cellulaires identifiés in vitro afin de trouver de nouvelles thérapies novatrices. de
la dysfonction placentaire

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de
découler de ce projet (quelles avancées de la la
science pourraient-elles être attendues ou comment les
humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Les bébés nés avec un petit poids de naissance sont à plus haut risque de complications
néonatales, parfois mortelles, telles que la prématurité, l'hypothermie ou les infections
bactériennes. En plus de ce risque périnatale, il a également été démontré que ces enfants
développeront plus souvent de l'hypertension, du diabète et de l'obésite à l'âge adulte.
Malheureusement, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de traitement pour ces foetus. Ce projet de
recherche a pour objectif principal d'améliorer notre compréhension de la dysfonction
placentaire afin d'explorer de nouvelles voies thérapeutiques. Celles-ci nous permettront non
seulement de diminuer la mortalité périnatale dans notre pays, mais également d'améliorer la
qualité de vie de ces enfants à l'âge adulte.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Femelles gestantes rat Sprague-Dawley
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
106 femelles gestantes (848 fœtus)
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

Nous nous attendons à causer une douleur modérée secondaire à la laparotomie. Cependant,
le modèle chirurgical peut, dans 8% des cas, causer une ischémie des membres inférieurs
(douleur sévère). Pour diminuer la souffrance animale, une première expérience a pour objectif
de raffiner le modèle afin d'éviter l'ischémie des membres inférieurs. Les animaux seront
sacrifiés en fin d'expérience.

L'importance des interactions entre le placenta et le fœtus, en particulier dans le retard de
croissance, nécessite une approche globale qui ne peut pas être reproduite dans les modèles
de développement placentaire in vitro (cellules primaires, explants placentaires ou lignées
cellulaires). De plus, les symptômes maternels induits par la dysfonction placentaire ne peuvent
être étudiés que de cette façon. Cependant, nous avons d'abord évaluer le potentiel
thérapeutique du médicamentin vitro avant d'en évaluer les effets in vivo.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Sur base de plusieurs publications ayant déjà utilisé ce modèle, nous avons récupéré les
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum valeurs moyennes des caractéristiques essentielles (tension artérielle maternelle, poids fœtal,
volume placentaires, etc.). Le nombre d'animaux a ensuite été calculé de façon à obtenir des
d'animaux est garantie
différences significatives avec un seuil statistique de 0.05. Dans les cas où les analyses
concernent les placentas ou les foetus, un taux de portage moyen de 8 a été retenu pour
calculer le nombre de femelles gestantes. Cette manière de procéder permet de calculer le
nombre minimal d'animaux par expérience nécessaire à l'obtention de résultats valables d'un
point de vue statistique.
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
La gestation dans l'espèce humaine est caractérisée par une circulation placentaire
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi hémochoriale où le sang foetal est séparé du sang maternel par une seule couche de cellules
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus spécialisées. Ce type de placenta est retrouvé chez certains mammifères, dont les rongeurs.
La dysfonction placentaire est uniquement retrouvée dans notre espèce mais le modèle
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
chirurgical choisi a le principal avantage de reproduire la physiopathologie humaine. Il constitue
donc un excellent outil pour l'étude de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur,
souffrance, inconfort
ou dommages
permanents).

Après réception, nous avons prévu une semaine d'acclimatation avant l'opération. Après
laparotomie, une analgésie post-opératoire est prévue. Comme ce projet implique l'utilisation
d'une substance pharmacologique, une grille d'évaluation spécifique a été élaborée afin de
déterminer quotidiennement le bien-être animal et d'arrêter l'expérimentation en cas d'inconfort
sévère des animaux.

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

2020-Q3-055
Technique d'oxygénation alternative à l'oxygénation membraneuse pendant la
préservation d'un rein sur machine
14/09/2020

6 mois
Non (anesthésie sans réveil)

Greffe rénale, préservation hypothermique oxygéné, technique alternative d'oxygénation

Objectif du projet

Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les En raison d'une importante différence entre le nombre de patients en attente d'une greffe
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques rénale et le nombre de reins disponibles, plusieurs stratégies sont actuellement en
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) développement. Parmi ces stratégies figure l'amélioration des techniques de
préservation des organes pour améliorer leur qualité: ce qui signifie une diminution
potentielle des refus des reins proposés. Le but de cette étude est de démontrer
l'efficacité et la sécurité de la perfusion hypothermique avec une technique
d'oxygnénation alternative aux reins oxygénés par membrane et d'évaluer la durée idéale
d'oxygénation pour optimaliser l'état métabolique à la fin de la préservation sur machine.
Cette stratégie a le potentiel de diminuer les lésions d'ischémie-reperfusion et donc
d'obtenir une meilleur fonction rénale immédiate après transplantation. Cette stratégie
permet aussi de réévaluer des reins initialement refusés pour transplantation et les
reconsidérer pour la greffe.
Quels sont les avantages potentiels susceptibles de
découler de ce projet (quelles avancées de la la
science pourraient-elles être attendues ou comment les
humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Actuellement, la plupart des reins sont préservés sur glace. Dans notre institution,
environ 15 - 20% des reins préservés sur glace ont besoin de dialyse en post
transplantation pendant 1 à 2 semaines. La préservation au moyen d'une perfusion
hypothermique à oxygénation membraneuse a démontré, dans une étude multicentrique,
une meilleure fonction immédiate du greffon à 1 an de la greffe ainsi qu'une diminution
du taux de rejet comparé à la perfusion hypothermique sans oxygénation. La technique
alternative d'oxygénation à l'oxygénation membraneuse pendant la préservation d'un rein
sur machine a le potentiel de réduire significativement le coût total de l'oxygénation des
organes pendant la préservation hypothermique d'un rein sur machine parce que cette
technique élimine le besoin d'un oxygénateur membraneux (400-500 euro) et d'une
source d'oxygène (200-300 euro) pendant le transport de l'organe.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Porc, type Landrace.
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
8
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

Notre choix de remplacer un modèle d'autogreffe avec suivi de 2 semaines par un
modèle de préservation ex vivo a l'avantage de réduire considérablement la souffrance
animale. L'anesthésie générale est induite par injection intramusculaire et les deux reins
sont ensuite prélevés par laparotomie médiane. Après cette intervention chirurgicale,
l'euthanasie de l'animal est réalisée par injection intraveineuse au cours de la même
anesthésie.

Le but de cette étude est de démontrer l'efficacité et la sécurité de la perfusion
hypothermique oxygénée du rein avant la transplantation en utilisant une technique
d'oxygénation alternative différente des reins oxygénés par membrane. Le porc nous
semble le bon modèle expérimental pour l'étude préclinique de notre hypothèse de
travail.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
L'avantage du modèle ex vivo sur le modèle d'autogreffe est que les animaux testés sont
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum euthanasiés au cours de la première intervention chirurgicale pendant l'anesthésie
générale et que, contrairement au modèle d'autotransplantation, ni seconde intervention
d'animaux est garantie
chirurgicale ni suivi sont nécessaires. Ceci diminue considérablement la souffrance des
animaux. Ce modèle réduit également à néant le risque de perte d'animaux de
laboratoire en raison de complications postopératoires (environ 2/10) et par conséquent
le nombre total d'animaux requis pour l'étude actuelle à 8.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Le porc nous semble le bon modèle expérimental pour l'étude préclinique de notre
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi hypothèse de travail et est fréquemment utilisé en transplantation rénale.
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur,
souffrance, inconfort
ou dommages
permanents).

Comme expliqué ci-dessus, l'animal est euthanasié dans un modèle ex vivo lors de la
chirurgie initiale sous anesthésie générale par opposition à un modèle
d'autotransplantation. Le seul stress pour l'animal avant commencer l'expérimentation est
une piqûre intramusculaire pour induire l'anesthésie générale. Comparé au modèle
d'autogreffe, la douleur, la souffrance et l'inconfort sont réduits au maximum.

Résumés non
techniques des projets
Modifiés du troisième
trimestre 2020

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Niet-wetenschappelijke titel van het project

2020-Q3-007
Vergelijking van de infectie karakteristieken en de vaccinbescherming van de Nederlandse
Salland TBEV stam met de Oostenrijkse Neudorfl referentie stam

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie 03/07/2020
Projectduur (begin- en einddatum)

15/08/2019-31/08/2021

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

Ja, binnen 2 maand na einde (31/10/2021)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

Tekenencephalitis; teken; encephalitis; Neudorfl

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
ja
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren,
niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de De infectie met het tekenencephalitisvirus gebeurd door middel van een tekenbeet en de infectie
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of is een belangrijke oorzaak voor hersen(vlies)ontstekingen in de alpen en midden- en oostklinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 Europa. Het virus werd recent voor het eerst waargenomen in Nederland en op basis van deze
karakters)
ontdekking kon deze stam gecultiveerd worden. Het is echter onduidelijk hoe de virulentie van
deze stam zich verhoudt tot de referentiestam die in Oostenrijk circuleert. In deze studie wordt
een poging gedaan om dit in kaart te brengen door in een diermodel de infectie met de
referentiestam en de nieuw ontdekte stam te vergelijking. In een bijkomend experiment zal ook
nagegaan worden in hoeverre het commercieel beschikbare vaccin muizen beschermd tegen de
infectie,
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit
dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt
worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of
dieren? (Maximaal 700 karakters)

Momenteel werd reeds aangetoond dat de Nederlandse stam virulenter en meer celdood
veroorzaakt bij in vitro testen, maar het is momenteel niet mogelijk de implicaties hiervan in te
schatten zowel op epidemiologisch vlak als op klinisch vlak. De experimenten uitgevoerd in deze
studie kunnen hierop een beter zicht geven en kunnen helpen bij het formuleren van adviesen
voor mensen die mogelijk in contact komen of gekomen zijn met teken. In het belang van
volksgezondheid willen we in deze studie nagaan of het commercieel beschikbaar vaccin ook
bescherming biedt tegen deze stam

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?
Wat is het maximale aantal dieren ?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de
dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van
ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van de
dieren ?

Muis
81
In het geval dat de dieren ziektesymptomen ontwikkelen is het risico op ongemakken bij het dier
groot. Echter de dieren worden dagelijks opgevolgd en humane eindpunten zijn gedefinieerd
waardoor het lijden sterk wordt verminderd. 3/4 van de dieren zal geëuthanseerd worden voor
het onstaan van symptomen voor dissecties en om de aanwezigheid van het virus aan te tonen in
verschillende organen.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Preliminaire studies werden reeds uitgevoerd op cel cultuur. Deze geven echter weinig inzicht
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken over de effectieve virulentie en pathogenese in levende dieren. Om in kaart te brengen welke
en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan organen aangetast worden, is het noodzakelijk om levende dieren te gebruiken.
gebruikt worden.
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Op basis van statistische analyses werd de minimale grootte van de groep bepaalde om tot
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum significante verschillende te kunnen komen. Daarbovenop worden na euthanasie alle dieren
bewaard waardoor vervolg onderzoek mogelijk is zonder daarvoor opnieuw dieren te infecteren.
aantal dieren wordt gebruikt
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Uit preliminaire studies uitgevoerd binnen het laboratorium, weten we dat muizen gevoelig zijn
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom voor deze infectie.
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)
dieren te minimaliseren.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q3-008

Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

Preklinische ontwikkeling van een nieuwe gentherapie voor erfelijke tyrosinemie type 1
09/09/2016

1/10/2016 - 30/9/2021
Ja, binnen de 2 maanden na het beëindigen van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
stamcellen, leverziekte, tyrosinemie
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Erfelijke tyrosinemie type I (HT1) is een ernstige aangeboren aandoening van de lever
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke en nieren die momenteel behandeld wordt met het weesgeneesmiddel nitisinone.
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal Alhoewel nitisinone in staat is het leven van de HT1-patiënt te redden, zorgt het ook voor
1000 karakters)
ernstige bijwerkingen zoals een laag IQ en leerstoornissen. Het doel van deze studie is
om een nieuwe gentherapie te ontwikkelen voor de behandeling van HT1 die toelaat de
bijwerkingen van nitisinone te voorkomen of sterk te verminderen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Naast het vergaren van wetenschappelijk inzicht in de gentherapeutische aanpak en
ziektemechanismen, kan het ook leiden tot de productie van gentherapie producten.
Deze kunnen gebruikt worden voor het genezen van erfelijke tyrosinemie type 1 alsook
andere tyrosine-afhankelijke aangeboren metabole ziektes zoals hawkinsinurie en
alkaptonurie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 389 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De graad van pijn en lijden voor dieren (85 dieren) die onderworpen worden aan
intraveneuze injecties van genetische materialen of luciferine via de staartvene wordt
ingeschat op licht.De graad van pijn en lijden voor dieren die daarenboven ook
onderworpen worden aan herhaaldelijke bloedafnames (max 12 maal) over een periode
van 10 weken en waarbij er voor de controle dieren een kleine kans bestaat dat er licht
tot matige leverschade optreedt, wordt ingeschat op matig (304 dieren). Aan het einde
van het experiment (3, 6 of 10 weken na injectie genetische materialen) zullen de dieren
een hartpunctie ondergaan onder anaesthesie voor de collectie van bloed en
geëuthanaseerd worden (terminaal) door cervicale dislocatie onder anesthesie en
weefselstalen zullen verder geanalyseerd worden.

De in vitro modellen staan geen analyse toe van de volledige impact van de in vivo lever
specifieke gentherapie. De complexiteit van een volledig lichaam is nodig voor de
analyse van de biodistributie van de geinjecteerde genetische materialen in verschillende
organen, alsook de resistentie tegen vector transductie van de cellen en de reactie van
het humoraal imuunsysteem.

Voorafgaande in vitro studies in bacteriën worden gebruikt om de meest potente
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk kandidaat te selecteren alvorens deze in vivo te testen. Hierdoor wordt een grote
reductie van het aantal muizen voor deze studie mogelijk gemaakt.
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Lagere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor deze
studie, omdat ze de patho-fysiologie van erfelijke tyrosinemie type 1 minder juist
weerspiegelen. Ze zijn geen geschikt model voor gerichte in vivo gentherapie omdat de
vectoren een andere weefselspecificiteit vertonen in lagere diersoorten en de dieren
mogelijk zelfs resistent zijn tegen de vectoren

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de geldende regelgeving en zullen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren dagelijks opgevolgd worden voor signalen van ziekte, blessures, voedsel- en
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum watervoorziening.
te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q3-009

Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Studie naar de betrokkenheid van systeem xc- in veroudering van de hersenen
07/09/2016

Begindatum: 10/9/2016 - Einddatum: 31/8/2021
Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen een tijdsbestek van 2
maanden na het afronden van het project.

systeem xc-, verouderen

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In dit project zullen we de rol van systeem xc- in het verouderingsproces van de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke hersenen bestuderen. Aangezien we inhibitie van systeem xc- voorstellen als
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal therapeutische strategie om (ouderdoms-gerelateerde) neurologische aandoeningen te
1000 karakters)
behandelen, is het belangrijk de gevolgen te kunnen inschatten van een inhibitie van dit
eiwit in de hersenen van een 'oud' individu.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Inhibitie van systeem xc- zou mogelijks een innovatieve therapeutische strategie
kunnen zijn voor allerhande neurologische aandoeningen. Aantonen dat deze strategie
veilig is en geen nefaste effecten heeft op het verouderingsproces van de hersenen, zal
een bijkomende stimulans zijn voor farmaceutische bedrijven om de zoektocht
naar/ontwikkeling van specifieke inhibitoren verder te zetten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De gebruikte diersoort is de muis.

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 544 muizen.

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Graad van ernst: geen lijden voor de overgrote meerderheid van de muizen; bij een
kleine subgroep van muizen zal een ontstekingsreactie geïnduceerd worden waardoor
ze zich ziek kunnen voelen gedurende drie dagen (ernstig). De dieren zullen opgeofferd
worden om een analyse van de hersenen en organen mogelijk te maken (uiteindelijke
lot: terminaal).

Toepassing van de 3Vs
Het modelleren van het humane verouderingsproces kan moeilijk verwezenlijkt worden
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te in cellen in cultuur.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Bij de experimenten zal een minimum aan dieren gebruikt worden, door een maximum
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig aan informatie te verkrijgen uit een enkel dier. Zo zal het gedrag van een dier
onderzocht worden alvorens het dier op te offeren voor neurochemische analyse.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
Wanneer een oud dier wordt opgeofferd, worden niet alleen de hersenen gecollecteerd
maar ook perifere organen waaroner de milt, de lever, longen, hart, ... om zo in de
toekomst verdere studies mogelijk te maken.

De muis is de laagste diersoort met een centraal zenuwstelsel dat sterk gelijkt op dat
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en van de mens. Lagere diersoorten hebben een minderontwikkeld centraal zenuwstelsel
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is waardoor de translatie van de resultaten naar de humane situatie moeilijk wordt.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De dieren worden opgeofferd wanneer humane eindpunten worden bereikt.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Volgenummer van de niet-technische
samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-010
Het combineren van checkpoint inhibitors met mRNA vaccinatie.
31/08/2018

3 jaar (01/09/18-01/09-2021)
Een retrospectieve analyse zal ingediendt worden 2 maanden na afloop project.

Immunotherapy, vaccinatie, kanker, chekpoint inhibitors

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Ondanks de recente vooruitgang in het veld van immunotherapie is er nog steeds nood
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke aan een optimalisatie om de klinische respons te verbeteren. Checkpoint inhibitors
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal (CPI) hebben een bewezen anti-tumor effect, maar werken enkel in een subpopulatie
1000 karakters)
van patienten. Het doel van onze studie in proberen het anti-tumor effect van CPI te
verbeteren doormiddel van mRNA vaccinatie.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Radiotherapie is de standaard behandeling voor verschillende types kanker en wordt
toegepast op meer dan 50% van de kankerpatiënten tijden hun ziekteverloop. Er
sterven echter nog steeds veel patiënten aan terugkomst van de kanker of
uitzaaiingen. Recente bevindingen wijzen erop dat radiotherapie een positief effect op
het immuunsysteem kan hebben.Het doel van deze studie is het verkennen van een
nieuwe combinatie therapie (radiotherapie + immuuntherapie) om kanker te
behandelen. Deze combinatie is nog nooit eerder verkend in de literatuur.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 280
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen zullen ernstig ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst van
dit ongemak zal voornamelijk afhangen van de grootte van de tumor. Muizen waarbij
het volume van de tumor 1500mm3 bereikt, zullen worden gedood. Een scorerooster is
voorzien om de humane eindpunten op te volgen. Volgende symptomen zullen
opgevolgd worden: het verlies in lichaamsgewicht, de lichaams conditie score, het
fysieke uiterlijk, necrosis van de tumor en auto-immune geincuceerde reacties . In het
geval er een totale score van > 5 word behaald of een score van 3 in elke variabele zal
het dier worden gedood. De dieren waarvan de tumoren geen 1500mm3 bereiken of de
dieren niet zo erg ziek worden zodat ze de humane eindpunten bereiken, zullen na
sterfte van de laatste muis die het humane eindpunt heeft bereikt, nog 100 dagen
worden opgevolgd.

Het doel van deze studie is het verkennen van een nieuwe combinatie therapie om
kanker te behandelen. In vitro modellen, met onsterfelijke tumor cellen, kunnen
sommige in vivo experimenten vervangen. Echter kunnen deze cellen niet de
complexe tumor micro-omgeving nabootsen en in vitro behaalde resultaten kunen niet
geprojecteerd worden naar in vivo condities. In deze studie bekijken we de complexe
immuun reacties binnen in de tumor micro-omgeving. Er is geen beter alternatief die de
doelstelling van dit onderzoek dient buiten in vivo modellen.

Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. We geloven dat een
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen, aangezien de
experimenten niet opnieuw moeten gedaan worden en er geen misleidende data wordt
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
geproduceerd. We zullen tevens in de mate van het mogelijke controle groepen delen
met andere studies.

Muizen zijn de laagste diersoort in dewelke kanker kan worden geïnduceerd.
Bijkomend zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd. Dit
maakt het eenvoudiger om te zien waardoor de veranderingen in het gedrags -of
andere veranderingen van de muizen veroorzaakt worden. Om het ongemak minimaal
te houden, zullen de muizen worden geëuthanaseerd indien de tumor te groot wordt
(1500mm3) of er een score >5 wordt behaald op het scorerooster. De muizen zullen
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden tijdens de experimenten elke dag worden opgevolgd. Tevens worden de muizen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren verdoofd tijdens de tumor inoculatie.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

2020-Q3-011

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

Pilootstudie: Overlevingskansen tijdens een parasitaire infectie na functionele beperking
van witte bloedcellen in verschillende organen.
28/09/2018

28 september 2018 - 27 september 2023 (5 jaar)
Ja, binnen 2 maand na de einddatum van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Hersenen, parasiet, macrofagen, functionele beperking, overleving
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de De hersenen bevatten -net zoals alle andere organen in het lichaam- witte bloedcellen.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Wij willen een specifieke soort witte bloedcel bestuderen, de macrofaag. Deze cellen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal vormen bij een infectie een eerste lijn van verdediging. Bijgevolg verwachten wij dat,
1000 karakters)
indien macrofagen hun functie niet meer kunnen uitoefenen, het verloop van een infectie
er volledig anders kan uitzien dan in normale omstandigheden. Daarom willen wij met dit
project nagaan hoe een functionele beperking van macrofagen een Trypanosoma
(parasiet) infectie beïnvloedt, daarbij focussend op het aantal parasieten in het bloed van
zieke muizen en de overlevingskansen van deze muizen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Dit is een pilootstudie om overlevingskansen van parasiet-geinfecteerde muizen te
bepalen wanneer macrofagen in deze muizen functioneel beperkt zijn. Eens we de
overlevingskansen kennen, zal een nieuwe project aanvraag worden ingediend die de
hersenen van deze muizen in detail zal bestuderen. Met dat onderzoek beogen wij
verschillende tot op heden onbekende aspecten van macrofagen aan het licht te
brengen. Bijgevolg zullen wij met dat onderzoek een nuttige bijdrage leveren aan de
wetenschappelijke gemeenschap. Bovendien zijn hersenmacrophagen vaak betrokken in
neurologische aandoeningen, en kunnen nieuwe inzichten in de functies van
hersenmacrophagen tijdens deze parasitaire infectie in de hersenen, aanleiding geven tot
nieuwe strategieen voor de behandeling van hersenaandoeningen in het algemeen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal van

deze

dieren 48

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De negatieve effecten voor de muizen zijn van een ernstige graad. De muizen worden in
de buikholte geïnjecteerd met parasieten, die zich verspreiden over het hele lichaam van
de muis. Het is moeilijk in te schatten of de muizen tijdens de volledige duur van de
infectie pijn hebben of lijden, maar uiterlijke kenmerken treden meestal pas op vanaf een
laat stadium van infectie. Wanneer de muizen duidelijke negatieve effecten beginnen
ondervinden -zoals verminderde beweeglijkheid, niet normale lichaamshouding, verlies
van uiterlijke verzorging of abnormaal gewichtsverlies- zullen ze onmiddellijk worden
gedood via het breken van de nek (humane eindpunten).

Wij willen de gevolgen van een parasitaire ziekte nagaan op onder meer overlevingskans
van muizen. Hierbij laten de huidige technologieën het niet toe om alternatieve methodes
te gebruiken. Het spreekt voor zich dat een in vitro model ons niet toelaat om naar
overlevingskansen te kijken. Maar ook in silico methoden bieden geen alternatief, gezien
de variabelen in de interactie tussen parasiet en gastheer niet gekend zijn. Daarom is
een in vivo infectie vereist.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke
experimenten, werd het aantal benodigde muizen in samenspraak met experten bepaald.
proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Ingeteelde muizenstammen bieden het voordeel dat parasiet injecties op
reproduceerbare wijze een infectie induceren. Genetisch gemodificeerde
muizenstammen laten toe om de werking van het immuunsysteem beter te onderzoeken.
Bovendien is de muis wat betreft zijn immuunsysteem en immuunresponsen zeer
vergelijkbaar met de mens. Het welzijn en de gezondheidsstatus van de muizen zal
dagelijks worden opgevolgd. Wanneer dieren tekenen van gezondheidsproblemen
vertonen ten gevolge van de infectie (zoals hierboven reeds gespecifieerd), zullen ze
worden gedood en zullen de hersenen geanalyseerd worden.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Vooraleer de muizen geinjecteerd worden met tamoxifen zullen ze worden verdoofd om
pijn en ongemak te minimaliseren. Gezien we het effect van een ziekte willen bestuderen
en hun overlevingskansen op die ziekte, moeten de muizen uiteraard eerst ziek worden,
wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. We benadrukken
dat mochten er toch duidelijke tekenen van gezondheidsproblemen optreden (zoals
hierboven gespecifieerd), de experimenten zullen worden gestaakt, de muizen zullen
worden gedood en de hersenen zullen aan verdere analyse worden onderworpen.

2020-Q3-012

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

The effect of lactate on the phenotype and metabolism of tumor-associated
macrophages.
30/11/2018

1/12/2018 - 1/12/2021
Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Macrofagen - tumor - lactaat - metabolisme
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat macrofagen aanwezig in de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke tumor (TAM) bijdragen tot tumorgroei en metastase. Recent onderzoek in ons labo heeft
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal aangetoond dat er beschllende subtypes van TAM aanwezig zijn in de tumor. Bovendien
1000 karakters)
konden we aantonen dat deze verschillende substypes van TAM een verschillende
stofwisseling (metabolisme) vertonen, waarbij één van de subtypes een uitgesproken
voorkeur vertoont voor melkzuur (lactaat) als voedingsbron. Gezien lactaat een
belangrijk kenmerk is van de tumor micro-omgeving willen we in dit project voor het
eerst het belang van lactaat op TAM subtypes aantonen. Meer bepaald willen we
bestuderen wat er verandert in tumorontwikkeling alsook in de metabole, moleculaire en
functionele eigenschappen van deze TAM subtypes indien muizen niet langer
responsief zijn voor lactaat.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Dit onderzoek zou kunnen aantonen dat lactaat een belangrijke regulator is voor de provoortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke tumorale TAM activiteit en bijgevolg een mogelijk therapeutisch doelwit is in toekomstige
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project TAM-geabseerde kankertherapieën.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

Muizen
dieren 1004

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De dieren worden ingespoten met kankercellen en zullen subcutane tumoren
ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen geen pijn hebben of lijden
tijdens de volledige periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een niveau van
ernstige pijn en lijden wordt toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk
geeuthaniseerd door middel van CO2 gas of nekdislocatie. Van zodra er ernstige
gezondheidsproblemen opgemerkt worden voor het beëindigen van het experiment en
het collecteren van tumoren zullen de dieren op humane wijze worden gedood door
middel van CO2 gas of nekdislocatie.

Aangezien we het effect van lactaat op tumor-geassocieerde macrofagen (TAMs) willen
bestuderen, is in vivo groei van de tumor een eerste vereiste. Momenteel zijn er geen
modellen, bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk
zouden maken. Bovendien zijn de pro-tumorale eigenschappen van TAMs aangetoond
en het best bestudeerd in muis.

De hoeveelheid muizen werd bepaald via Power analyse om het onnodig gebruik van
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk dieren te beperken als ook de statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren
van deze wetenschappelijke experimenten.
proefdieren gebruikt worden.
Het gebruik van de muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en bestuderen. De muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is immuunsysteem en immuunreacties.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

De algemene gezondheidsstatus van de muizen tijdens de dierproef wordt van dichtbij
opgevolgd door de project manager . Bovendien, wordt de muis dagelijks opgevolgd
door de onderzoeker of door de werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van
ernstige gezondheidsproblemen (zoals > 20% gewichtsverlies en/of tumorvolume
>1500mm3) worden de dieren geeuthaniseerd met CO2 of via nekdislocatie. Voor het
bepalen van de humane eindpunten wordt gebruik gemaakt van een score tabel.

2020-Q3-013

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project

Vergelijking van toedieningsmethoden van antilichamen specifiek voor VSIG4 en hun
impact op tumorgroei.

Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

22/07/2019
01/08/2019 tot 01/08/2021

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project

Kanker, antilichaam, remmende molecule

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Tumoren zijn een celmassa bestaande uit kankercellen die verweven zijn met tal van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke andere celtypes, waaronder cellen van het immuunsysteem. Deze immuuncellen kunnen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal helpen in de afweer van kankercellen, maar worden onder invloed van allerlei factoren
1000 karakters)
onderdrukt in hun antikanker activiteit. VSIG4 is een molecule die een remmende
werking op het immuunsysteem uitoefent. Antilichamen en hun fragmenten worden
onderzocht om moleculen met een remmende werking uit te schakelen en aldus
immuuncellen de kans te geven om kankercellen aan te vallen. In de kleinschalige studie
18-214-19 hebben we significante reductie en zelfs afwezigheid van tumorgroei gezien.
Hier willen we mogelijke manieren van toediening nagaan. We willen de antilichaam via
injectie naar de tumor brengen en de antilichamen door middel van gentherapeutisch
methodes door de tumor laten aanmaken. Voor elk toedieningsmethode trachten we de
optimale dosis en toxiciteit te bepalen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen In deze studie gaan we op de vorige pilootstudie opbouwen en verschillende manieren
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke bekijken om de antilichamen toe te dienen. Deze studie kan helpen om een optimale
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project toediningswijze van antilichamen in muizen te identificeren.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

muis
dieren 144 muizen

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Muizen worden in het begin van het experiment geinjecteerd met tumorcellen. Zodra de
tumoren een grootte van 150 mm³ bereiken zullen de antilichamen op verschillende
manieren en dosissen toegediend worden. Een antilichaam dat normaliter nergens bind
wordt telkens op dezelfde manier toegediend als controle. De tumorgroei wordt
opgevolgd tot de tumoren een grootte van 1000 mm³ hebben bereikt. Sinds er tumoren
worden geïnjecteerd wordt de graad van ernstigheid als ernstig beschouwd in dit
experiment.

De complexe interacties tussen immuuncellen en kankercellen kunnen onvoldoende in
vitro nagebootst worden. Daarom zijn proefdieren noodzakelijk om de beoogde
einddoelen te bekomen. Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit lagere
diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken.

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici
garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden blootgesteld aan de te onderzoeken
proefdieren gebruikt worden.
behandeling.
Er wordt een proefdiermodel gebruikt omwille van de grote gelijkenis met darmkanker bij
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en patiënten en omdat eerder onderzoek (o.a. project 18-214-19) een duidelijke rol voor
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is VSIG4 in de groei van deze kanker heeft aangetoond.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren gasanesthesie.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

2020-Q3-014

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Karakterisering van macrofaagpopulaties tijdens de ontwikkeling van leverkanker en het effect van
antikankertherapie en eosinofiel depletie daarop.
27/09/2019

1/10/2019 - 1/10/2021
Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project.

Macrofagen - Kupffer cel - Hepatocellulair carcinoma - Sorafenib - Eosinofielen

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Hepatocellulair carcinoom (HCC) is het meest voorkomend type van leverkanker en staat bekend om
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke zijn slechte vooruitzichten. Genezende therapie is enkel mogelijk indien de ziekte gediagnosticeerd
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal wordt in een vroeg stadium. Diagnose gebeurt echter vaak in een laat stadium waarbij Sorafenib
1000 karakters)
gebruikt wordt als standaard(chemo)therapie. De slechte prognose en beperkte keuze aan
behandelingsmethoden bewijzen de nood aan doeltreffende alternatieve therapieën. Dit vereist een
grondigere studie van HCC ontwikkeling op het niveau van de cellen (cellulair) en de processen in de
cel (moleculair). De immuuncellen die het meest overvloedig aanwezig zijn in kwaadaardige tumoren
zijn macrofagen, die een belangrijke rol spelen in het bevorderen van tumor ontwikkeling. Onderzoek
naar macrofagen in tumorontwikkeling is uiterst interessant in de context van HCC aangezien de lever
de grootste populatie aan macrofagen in het lichaam bevat, namelijk de Kupffer cellen (KCs).
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Tijdens dit onderzoek zullen we de verschillende groepen van macrofagen beschrijven in
hepatocellulair carcinoma en nagaan wat het effect van het uitschakelen van een bepaald type
immuuncel (eosinofiel) (=eosinofiel depletie) en sorafenib behandeling kan zijn op de
macrofaagpopulaties en tumorgroei. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan gezocht worden
naar nieuwe behandelingsmethoden voor HCC, gebasseerd op de combinatie van de standaard
chemotherapie met therapieën die inwerken op de immuuncellen in HCC.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

176 muizen

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

De dieren zullen onder anaesthesie ingespoten worden met kankercellen in de lever en levertumoren
ontwikkelen. Ten gevolge van de ontwikkeling van tumoren in de lever wordt een niveau van matige tot
ernstige pijn en lijden toegeschreven, afhankelijk van het stadium van tumor ontwikkeling (<4 weken en
4-5 weken, respectievelijk). Vanaf dag 7 zal tumorgroei elke 3-4 dagen worden opgevolgd via
bioluminiscente beelvorming waarbij een luminiscent signaal wordt verkregen na toediening van een
substraat via injecties in de buikholte of intravenues. Aan de herhaaldelijke toediening van een
component via injecties in de buikholte of intraveneus onder anaesthesie wordt een niveau van lichte
pijn toegeschreven. Een deel van de muizen zal dagelijks oraal chemotherapie (Sorafenib) toegediend
krijgen over een periode van maximaal 25 dagen. Hier wordt een een niveau van matige pijn en lijden
toegeschreven. Een andere groep van de muizen zal elke twee dagen antistoffen toegediend krijgen
om een bepaald type immuuncel (eosinofiel) uit te schakelen via injecties in de buikholte. Hier wordt
een niveau van matige pijn en lijden toegeschreven. Alle muizen worden uiteindelijk geeuthaniseerd
door middel van CO2 gas of nekdislocatie. Van zodra er ernstige gezondheidsproblemen opgemerkt
worden (op basis van een scoretabel) voor het beëindigen van het experiment en het collecteren van
tumoren zullen de dieren op humane wijze worden gedood door middel van CO2 gas of nekdislocatie.

Aangezien we macrofagen in HCC tumoren willen bestuderen is groei van de tumor in de muis een
vereiste. Gezien de complexiteit van de interacties tussen de verschillende celpopulaties in de tumor,
is er tot op heden geen betrouwbaar model beschikbaar dat dergelijke studies mogelijk maakt buiten
het lichaam van de muis. Daarnaast zijn er geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten,
beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken. Bovendien zijn de tumor-bevorderende
eigenschappen van macrofagen aangetoond en het best bestudeerd in muis.

De hoeveelheid muizen werd bepaald via Power analyse om het onnodig gebruik van dieren te
beperken als ook de statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze
wetenschappelijke experimenten.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het gebruik van de muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en immuunreacties.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

De algemene gezondheidsstatus van de muizen tijdens de dierproef wordt van dichtbij opgevolgd door
de projectmanager. Bovendien wordt de muis dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de
werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen (zoals > 20%
gewichtsverlies) worden de dieren geeuthaniseerd met CO2 of via nekdislocatie. Voor het bepalen van
de humane eindpunten wordt gebruik gemaakt van een score tabel.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q3-015
Evaluatie van een nieuwe contraststof voor specifieke beeldvorming van tumoren tijdens
een chirurgische ingreep
27/11/2019

1/12/2019-30/11/2021
ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Nanobody, Kanker, Beeldvorming, Fluorescentie, Radiatie, Intra-operatief

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
je
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Tijdens kankerchirurgie voor prostaat- en baarmoederhalskanker is het moeilijk voor de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke chirurg om kankerweefsel te identificeren. Hierdoor wordt de tumor niet altijd volledig
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal weggenomen en kan de patiënt hervallen. Om de chirurg te helpen bij het verwijderen
1000 karakters)
van de volledige tumor willen we in dit project een contraststof ontwikkelen die de
kankercellen fluorescent doen oplichten, zodat de chirurg de cellen goed kan herkennen.
Door het toevoegen van een radioactief molecule op de tracer kan de chirurg eerst een
geluidssignaal gebruiken om op zoek te gaan naar de kanker onder het vetweefsel en
daarna kan hij het fluorescente licht gebruiken om de tumor volledig weg te nemen.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Door het kankerweefsel te laten oplichten zal de chirurgische ingreep gemakkelijker
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke worden, waardoor deze korter wordt en waardoor met zekerheid de volledige tumor kan
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project verwijderd worden. Dit leidt uiteindelijk tot hogere overlevingskansen voor de patiënt.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst per soort)?

16

In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Het ontwikkelen van een kleine, onderhuidse tumor bij de dieren en het toedienen van de
contraststof zijn de enige handelingen die een negatief effect kunnen hebben op de
dieren. Alle andere handelingen gebeuren via beeldvorming, waarbij de dieren niet belast
worden. Ze worden onder verdoving gescand. De verwachte graad van ernst is mild. Na
de experimenten worden de dieren gedood voor verder onderzoek.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Er bestaan tot op heden nog geen diervrije methoden om het gedrag van een
contraststof in het lichaam en het ophoud ervan in bepaalde organen te bestuderen.
Vooraf wordt de functionaliteit van de contraststof wel bepaald via diervrije testen, om
onnodige dierproeven te vermijden.

Het minimum aantal dieren dat kan gebruikt worden per groep om verscheidenheid
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk tussen dieren te kunnen onderzoeken en de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden
wordt toegepast.
proefdieren gebruikt worden.
Muizen zijn de laagste soort die gebruikt kan worden waarbij de verspreiding van een
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en contraststof vergelijkbaar is met de situatie in de mens.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle handelingen worden onder anesthesie uitgevoerd om mogelijke stress en pijn te
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren voorkomen.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum
te beperken.

Volgenummer van de niet-technische
samenvatting
Niet-technische titel van het project

2020-Q3-016

Onderzoek naar de optimale procedure voor het vervangen van beenmerg, en het effect ervan op het gedrag van de muis

Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
31/01/2020
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Begindatum: 01/02/2020 - Einddatum: 01/02/2022
Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen 2 maanden na afloop van het project.
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
Beenmergtransplantatie, bestraling, geheugen, angst, depressie
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)
Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek neen
Reglementaire testen en
routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu
in het belang van de gezondheid of het
welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van
genetisch gemodificeerde dieren, niet
gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. Dit project heeft als voornaamste doel, het optimaliseren van een protocol voor beenmergtransplantaties bij muizen. Dit
de
wetenschappelijke
onbekenden,
of protocol zal nadien toegepast worden in andere experimenten waardoor we in staat zullen zijn om de interactie tussen het eiwit
wetenschappelijke of klinische noden die 'systeem xc-' en het immuunsysteem beter te bestuderen in de context van pancreaskanker. Door middel van het testen van
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters) verscheidene stralingsdosissen en manier van toediening van bestraling, zal de optimale methode voor de
beenmergtransplantaties geselecteerd worden voor verder onderzoek. Ook zal getest worden of de muizen die volledig
bestraald werden, hierdoor een verandering in hun gedrag vertonen. Dit zal geanalyseerd worden aan de hand van een reeks
gedragstesten voor geheugen, angst en depressie.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan
wetenschappelijke
vooruitgang
geboekt
worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

We willen de functie van het eiwit 'systeem xc-' op immuuncellen onderzoeken, in de context van pancreaskanker, en
analyseren of het al dan niet hebben van het eiwit 'systeem xc-' in het immuunsysteem tot positieve effecten zal leiden.
Hiervoor zal men met behulp van beenmergtransplantaties muizen creëren zonder het eiwit 'systeem xc-' in de immuuncellen.
Dankzij dit project zal een optimaal beenmergtransplantatieprotocol gegenereerd worden waarbij de beenmergcellen van de
muis die getransplanteerd zal worden, volledig verwijderd worden en nadien enkel nog beenmerg van een donor muis kan
teruggevonden worden. Ook zullen we onderzoeken of bestraling van de muis leidt tot aantasting van de hersenen of
veranderingen in gedrag.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 76 muizen
(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de
dieren gesteld worden: welke zijn de verwachte
negatieve effecten voor de dieren, wat is de
waarschijnlijke of verwachte graad van ernst
van deze effecten en wat is het lot van de
dieren na het project?

Bestraling zal het immuunsysteem van de muis vernietigen. Hieruit volgt een periode van zwakte van 5 tot 10 dagen. Vanaf 14
dagen zijn de muizen hersteld en lijden ze niet langer. De ernst van dit type model is ernstig. Volgens de literatuur duurt het 8
weken voordat de reconstitutie van het beenmerg volledig is. Nadien zullen gedragsexperimenten uitgevoerd worden waarbij
ervoor gezorgd wordt dat het ongemak van de dieren tot een minimum beperkt wordt. Na de experimenten worden alle dieren
gedood door cervicale dislocatie.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Het hoofddoel van dit project is de optimalisatie van het beenmergtransplantatieprotocol en is ter voorbereiding van andere
-'
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren experimenten waarin we de rol van het eiwit 'systeem xc en het immuunsysteem in verschillende aspecten van
te gebruiken en waarom er geen alternatieve pancreaskanker zullen onderzoeken: de tumor, cachexie (=dramatisch gewicht- en spierverlies door ziekte), depressie en
angst. Door te werken met muizen met een tumor, zullen we nadien in staat zijn om de tumor te bestuderen in een context die
dierloze methode kan gebruikt worden.
meer overeenstemt met de realiteit. Namelijk, we krijgen een weerspiegeling van hoe de tumor zich gedraagt in een
driedimensionele ruimte en welke interacties er ontstaan met andere cellen. Bovendien willen we ook cachexie en gedrag
analyseren in de muizen; deze analyses kunnen niet vervangen worden door in vitro testen (=testen in een reageerbuis).

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Aan de hand van de literatuur en statistische analyses werd het minimum aantal dieren berekend die nodig zullen zijn
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig gedurende deze experimenten. Deze op voorhand bepaalde aantallen zullen gerespecteerd worden.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De diersoort die in deze studie wordt gebruikt, is de muis. De lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld zenuwstelsel,
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort een minder complex immuunsysteem en hierdoor minder overeenkomsten met de mens. Bovendien beschikt men over een
en waarom het gebruikte diermodel het meest goede kennis van genetica, fysiologie, biologie en gedrag van de muis. Verder zijn beenmergtransplantaties bij muizen reeds
verfijnd
is
met
inachtname
van
de goed gekend.
wetenschappelijke doelstellingen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen
worden om de negatieve effecten op het welzijn
van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende
schade) tot een minimum te beperken.

De bestraling van de muizen zal onder algemene anesthesie gebeuren. Na afloop zullen de muizen opgevolgd worden tot ze
ontwaken uit de verdoving. Vervolgens krijgen de muizen een antibioticumbehandeling, gedurende 4 weken, om infecties
tegen te gaan in de periode dat ze nog geen volwaardig immuunsysteem hebben. Een selectie van dieren zal nadien ook
gedragstesten ondergaan voor geheugen, angst en depressie. Er zal op worden toegezien dat de dieren hier een minimum
aan pijn, last of lijden van zullen ondervinden.

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet

Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Objectif du projet

2020-Q3-049
Etude de la toxicité sur les ovaires de traitements chimiothérapeutiques en
cas de cancer du sein chez la femme porteuse de la mutation BRCA1
oct-17
octobre 2017- octobre 2022
Oui dans le mois qui suit la fin du projet.
préservation de la fertilité/ cancer du sein/ mutation BRCA1
Recherche fondamentale
Recherches translationnelle ou appliquée
Test réglementaire et production de routine
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Enseignement supérieur ou formation
Enquête médicolégale
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences

Oui
non
non
non
non
non
non
non

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques
Certaines patientes ayant un cancer du sein sont porteuses de la mutation
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)
BRCA1, qui a un impact sur la réserve ovarienne. Les traitements
chimiothérapeutiques administrés pour le cancer du sein ont également un
effet toxique sur les ovaires. Notre objectif est d'évaluer la toxicité sur les
follicules ovariens de deux traitements chimiothérapeutiques utilisés lors de
cancer du sein, ainsi qu'un effet potentiellement aggravant de la mutation
BRCA1. C'est pourquoi, nous allons utiliser dans un premier temps, un
modèle de souris portant la mutation BRCA1 et lui administrer ces deux
traitements chimiothérapeutiques. Dans un second temps, nous grefferons
des tissus ovariens de patientes ayant un cancer du sein et portant la
mutation BRCA1 dans un modèle de souris immunodéficientes, auxquelles
nous administrerons ces deux mêmes traitements.
Quels sont les avantages potentiels susceptibles de
découler de ce projet (quelles avancées de la la
science pourraient-elles être attendues ou comment les
humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils Grâce à ce projet, nous espérons pouvoir mieux connaitre l'effet toxique, à ce
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)
jour peu exploré, sur l'ovaire de ces traitements chimiothérapeutiques en
fonction de la présence de la mutation BRCA1.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées
Souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
564 animaux
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?

Dans les deux expériences, le niveau de douleur attendu est léger car les
souris seront injectées régulièrement en IP avec des agents
chimiothérapeutiques.
Les souris destinées à la FIV recevront une injection en IP de PMSG et une
seconde de Folligon.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne Il n’existe pas de méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux, dans la
mesure où l’on souhaite étudier la gonadotoxicité initié in vivo par différentes
peuvent être utilisées
molécules et par la mutation BRCA1 dans un organisme vivant de physiologie
proche de l’Homme. Les données obtenues seront capitales à l'évaluation de
la toxicité des traitements utilisés pour le cancer du sein.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum
d'animaux est garantie

Dans l'expérience 1, il n’est prévu de répéter chaque expérimentation que 1
fois sur un lot de 6 souris pour établir une dose. Dans l'expérience 2, il n’est
prévu de répéter chaque expérimentation que 3 fois sur un lot de 5 souris
pour confirmer le résultat.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi Dans l'expérience 1, les souris utilisées sont non transgéniques (F1
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus CBAxC57Bl6) afin de déterminer les doses efficaces en terme de
gonadotoxicité des agents chimiothérapeutiques. Ils seront injectées en IP
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
plusieurs fois. Un surveillance sera organisée afin de suive l'état général de
la souris même si son niveau de douleur est estimé léger. Une anésthésie
sera effectuée pour la ponction cardiaque avant l'euthanasie.Dans
l'expérience 2 les souris utilisées sont transgéniques pour le gène BRCA1
(Brip1). Elles seront injectées en IP plusieurs fois. Une surveillance sera
organisée afin de suive l'état général de la souris même si son niveau de
douleur est estimé faible. Une anésthésie sera effectuée pour la ponction
cardiaque avant l'euthanasie.

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur,
souffrance,
inconfort
ou dommages Surveillance des animaux durant toute l'expérience
permanents).

